
H 1η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
EΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ

stokxolmh
ANNEXETE

GLOBE ARENAS

14-16 febroyarioy 2014



Η  North Events είναι η μοναδική εταιρία
marketing και επικοινωνίας που εξειδικεύετα
κυρίως στις αγορές της Σκανδιναβίας για τους
τομείς του τουρισμού, της γαστρονομίας και
του πολιτισμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε
έχουν στόχο την προώθηση και την προβολή
της Ελλάδας σε μία από τις σημαντικότερες
αγορές της Ευρώπης για την χώρα μας.

Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν
οργάνωση και υλοποίηση διαφημιστικών
εκστρατειών, project management, below the
line και above the line λύσεις επικοινωνίας
καθώς και ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα
προβολής και προώθησης.
Η εταιρία παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα
υπηρεσιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας:

• διαφήμιση, επικοινωνία (atl, btl)
• στρατηγική marketing
• project management
• συμβουλευτικές υπηρεσίες
• στρατηγική διαχείριση media
• εξειδικευμένα προγράμματα προβολής
• ενέργειες δημοσίων σχέσεων
• στρατηγική και οργάνωση outdoor event
• road shows τουρισμού και
προϊόντων και εκθέσεων.

Συνέδρια και εκθέσεις
Συμμετοχή στις μεγαλύτερες εκθέσεις
τουρισμού και συνέδρια.
Διοργάνωση συμμετοχών για τον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα.

Events & promotions
Διοργάνωση προωθητικών ενεργειών σε σημεία
πυκνής διέλευσης κοινού στην Σκανδιναβία
και άλλες αγορές του εξωτερικού για την
προώθηση υπηρεσιών, τουρισμού και προϊόντων.

Workshops & road shows
Μελέτη και σχεδιασμός επιχειρηματικών
συναντήσεων και workshop για την προσέγγιση
νέων αγορών ή την ενίσχυση υπαρχόντων.
Η πρώτη εταιρία για την προώθηση του ελληνικού
τουρισμού, γαστρονομίας και πολιτισμού
στην Σκανδιναβική αγορά.

NORTH EVENTS
ΠΡΟΦΙΛ

Campaign planning &
Managemaent
Μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση
επικοινωνιακών πλάνων για τον τουριστικό κλάδο,
για προορισμούς και επιχειρήσεις.

Εκδόσεις, websites
Εκδότης της μοναδικής έκδοσης για την Ελλάδα
στην Σκανδιναβία, “Kalimera Greece”,
και του κόμβου στο διαδίκτυο GoGreeceNow.com

Ειδικές καμπάνιες
Εμπνευστής της πρώτης καμπάνιας για την Ελλάδα
με τίτλο “Sustainable  Greece,
eco & alternative tourism.”

Εκθέσεις Τουρισμού στην
Σκανδιναβία
H North Events από το 2009 συμμετέχει
σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τουρισμού
της Σκανδιναβίας, με δικά της περίπτερα και
πρόγραμμα εκδηλώσεων.
Στους συνεκθέτες της συγκαταλέγονται
τουριστικές επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμοί
και τουριστικοί προορισμοί.

• REISELIVMESSEN, Oslo, Norway
• MATKA, Helsinki, Finland
• FERIE FOR ALLE, Herning, Denmark
• TUR, Gothenburg, Sweden
• SENIOR, Stockholm, Sweden

Sustainable Greece
Eco & Altern ative Tourism
Η πρώτη καμπάνια για την προώθηση του
Πράσινου και Εναλλακτικού Τουρισμού της
Ελλάδας στις αγορές της Σκανδιναβίας.
Τουριστικές επιχειρήσεις, φορείς και
προορισμοί παρουσιάζουν την «Άλλη Ελλάδα».
Μεγάλοι χορηγοί και υποστηρικτές:
TUI, APOLLO, SAS.

NORTH EVENTS
CASE STUDIES
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κόμβος στο Internet
GoGreece Now.com
Ο κόμβος www.gogreecenow.com είναι ο μοναδικός
κόμβος που σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το πρώτο
ολοκληρωμένο όχημα της Ελλάδας στις αγορές του
εξωτερικού, με ιδιαίτερη προβολή στο
Σκανδιναβικό κοινό. Διαθέτει πληθώρα πληροφοριών,
φωτογραφιών και video για τον ταξιδιώτη, γεωγραφική
πλοήγηση σε όλες τις μεγάλες τουριστικές
αλλά και λιγότερο γνωστές περιοχές της Ελλάδας,
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αγροτουρισμός,
γαστρονομικά ταξίδια και περιηγήσεις, πολιτιστικές
ατζέντες, κλπ. καθώς και πολλά χρήσιμα εργαλεία για
τον επισκέπτη (μετεωρολογικά δελτία,online
παρακολούθηση πλοίων, κράτηση εισιτηρίων
ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, κ.α.).

«Έμπνευσή μας
η καινοτομία

και οι νέες ιδέες»

Έκδοση Περιοδικού
“Kalimera Greece ”
Από το 2008 η North Events είναι ο εκδότης
των μοναδικών περιοδικών για την Ελλάδα
με τίτλο “Kalimera Greece” που διανέμονται
δωρεάν σε όλες τις χώρες της Σκανδιναβίας.
Το περιοδικό καλύπτει θέματα τουρισμού,
προορισμών, γαστρονομίας και πολιτισμού και
διατίθεται στην αγγλική γλώσσα
 Διαβάστε εδώ online προηγούμενες
εκδόσεις μας:

Edition for Sweden
Edition for Norway
Edition for Denmark
Edition for Finland

http://gogreecenow.com/greece-magazine-swedish-edition/
http://gogreecenow.com/greece-magazine-norwegian-edition/
http://gogreecenow.com/greece-magazine-danish-edition/
http://gogreecenow.com/greece-magazine-finish-edition/


Οι Καλύτεροι Τουρίστες
του Κόσμου!
Παρόλο που οι Σκανδιναβικές χώρες είναι
αραιοκατοικημένες, με μόλις 25 εκατομμύρια
κατοίκους, αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη outbound
αγορά της Ευρώπης! Είναι επίσης μεγάλοι καταναλωτές.
Οι Σκανδιναβοί δαπανούν περισσότερα από 20
δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε ταξίδια.
Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες,
οι Σκανδιναβοί δαπανούν σε τουρισμό τα περισσότερα
χρήματα από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.
Κατά πολύ περισσότερα
μάλιστα από ότι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί.

Είναι συχνοί ταξιδιώτες
Η καταναλωτική τους δύναμη ευνοεί συχνά τα ταξίδια.
Σχεδόν πουθενά αλλού στον κόσμο οι άνθρωποι
δεν ταξιδεύουν τόσο συχνά στο εξωτερικό,
όσο στην Σκανδιναβία.

Προγραµµατίζουν όλο και περισσότερες
διακοπές και ταξίδια
Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι Σκανδιναβοί
προγραμματίζουν όλο και περισσότερα ταξίδια
(στοιχεία 2011). Πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν
ακόμη ότι είναι οι καλύτεροι τουρίστες στον κόσμο,
με βάση τις 5 παρακάτω κατηγορίες:

1. Προτίθενται να μιλήσουν μία ξένη γλώσσα
2. Ευγενικοί και ανοιχτοί
3. Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές
κουλτούρες
4. Επιθυμία να δοκιμάζουν την τοπική κουζίνα
5. Ξοδεύουν αρκετά χρήματα

Αγαπούν και γνωρίζουν την Ελλάδα
Οι Σκανδιναβοί είναι ένθερμοι υποστηρικτές της
Ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης.
Αγαπούν την Ελλάδα, γνωρίζουν την ιστορία
της και εκτιμούν την ελληνική κουζίνα.
Είναι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες,
και συχνά επιλέγουν τις οικογενειακές διακοπές.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΑΣ
ΠΡΟΦΙΛ 

Υψηλό εισόδημα,
σημαίνει υψηλή κατανάλωση.
Το μέσο εισόδημα του Σκανδιναβού είναι υψηλό,
με ένα ποσοστό ρεκόρ αυτού του εισοδήματος να
δαπανάται σε τουρισμό, ταξίδια, αγορές.
Για την ακρίβεια, η ταξιδιωτική δαπάνη των Σκανδιναβών
(per capita travel spending) είναι από τις υψηλότερες
στον κόσμο όπως και η συχνότητα ταξιδιών
στο εξωτερικό. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια οι
χώρες της Σκανδιναβίας παρουσιάζουν μία σαφή
μεγαλύτερη αύξηση ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο
των χωρών της δυτικής Ευρώπης. Και η τάση αυτή
αναμένεται να διατηρηθεί σταθερά αυξητική.

Ταξιδιωτικά Γνωρίσματα
Ζητούν Luxury travel και μοναδικές εμπειρίες
Ένα ποσοστό 50% όλων των ταξιδιών τους είναι
σε χώρες του εξωτερικού. Όντας συχνοί και έμπειροι
ταξιδιώτες αποζητούν υψηλές παροχές και υπηρεσίες,
όσο και μοναδικές και νέες εμπειρίες.

Πόσο ταξιδεύουν;
Κατά μέσο όρο ένα 60% των Σκανδιναβών
πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα ταξίδι διακοπών
τον χρόνο, μία τάση που όπως παρακολουθείται θα
συνεχίσει να αυξάνεται.

Πόσα χρήματα ξοδεύουν?
Μελέτες δείχνουν ότι οι Σκανδιναβοί τουρίστες
ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από κάθε άλλο
Ευρωπαίο τουρίστα. Οι Σκανδιναβοί ξοδεύουν 90%
περισσότερα χρήματα από τον μέσο
Ευρωπαίο επισκέπτη σε φαγητό, διαμονή και
δραστηριότητες όταν είναι διακοπές.
Ο μέσος Σκανδιναβός επισκέπτης ξοδεύει 1,000€
σε κάθε ταξίδι του (συμπεριλαμβανομένου της
μετάβασης, διαμονής και κατανάλωσης).

2.000.000
Σκανδιναβοί τουρίστες
έρχονται στην Ελλάδα

κάθε χρόνο!



Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΧΤΥΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΑ
Η NORTH EVENTS ΣΤΙΣ
14-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
GREKLAND PANORAMA,
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΤΗΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.
Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
GLOBE ARENAS, ΑΝΝΕΧΕΤΕ
ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ,
ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 3.000Τ.Μ.

Τουρισμός
Τουριστικές υπηρεσίες (καταλύματα, διαμονή,
tour operators, real νestate), προορισμοί,
φορείς, ενώσεις.

Γαστρονομία
Eλληνική γαστρονομία, παραδοσιακά προϊόντα,
γευσιγνωσίες, επιδείξεις μαγειρικής,
επιμελητήρια, οργανισμοί.

Πολιτισμός
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα,
shows και events με επίκεντρο τον ελληνικό
πολιτισμό και κουλτούρα.

Grekland
Panorama

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
GLOBEARENAS, ANNEXETE
14.02.2014: Workshop, Βραδινό Gala. Βραβεία.
15-16.02.2014: Ημέρες Κοινού

Τουρισμός
Γαστρονομία

Πολιτισμός



Γιατί PANORAMA;
• Για πρώτη φορά διοργανώνεται έκθεση
αποκλειστικά για την Ελλάδα στην πρωτεύουσα της
Σκανδιναβίας, την Στοκχόλμη.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ,
… ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ
ΕΥΡΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
• Δυναμικό “come back” της Ελλάδας στις χώρες
της Σκανδιναβίας.
• Ανάπτυξη νέων συνεργασιών, άνοιγμα αγορών,
καλλιέργεια υπάρχουσας παρουσίας.
• Ενίσχυση του brand name Ελλάδα - για οποιοδήποτε
προϊόν ή υπηρεσία έχει καταγωγή Ελληνική.
• Επικαιροποίηση και ενημέρωση της
Σκανδιναβικής αγοράς.
• Χιλιάδες Σουηδοί επισκέπτες και σημαντικός
αριθμός επαγγελματιών από όλη την Σκανδιναβία
ξανα-γνωρίζουν την Ελλάδα, μέσα από μία
συλλογική εθνική παρουσίαση.

Ποιοί συμμετέχουν
Η έκθεση Grekland PANORAMA
απευθύνεται σε:

• Τουριστικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία,
καταλύματα, ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες,
real estate κ.α.
• Tour Operators και ειδικά γραφεία τουρισμού
της Σουηδίας και της Σκανδιναβίας.
• Οργανισμοί και φορείς του τουρισμού,
ενώσεις και σύλλογοι ξενοδόχων & ενοικιαζομένων
δωματίων, οργανισμοί προώθησης τουρισμού
• Τουριστικοί προορισμοί, Περιφέρειες, Δήμοι,
τοπική αυτοδιοίκηση
• Επιχειρήσεις και οργανισμοί που
δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό και πράσινο
τουρισμό, αγροτουρισμό κλπ.
• Εξαγωγικές επιχειρήσεις με παραδοσιακά
Ελληνικά προϊόντα, γαστρονομία, επιμελητήρια
• Πολιτισμός, τέχνες και ιστορία

Η έκθεση είναι ανοικτή σε κάθε επιχείρηση που
θέλει να απευθυνθεί στην Σκανδιναβική αγορά
με Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Καμπάνια Supermarkets
Σε συνεργασία με την Fontana θα διοργανωθούν
ελληνικές εβδομάδες στα μεγαλύτερα supermarket της
Στοκχόλμης, (08-15.02.2014).

Εβδομάδα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων
Την εβδομάδα της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν
πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα,
σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία της Σουηδίας.
Στόχος είναι η προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού
στο ευρύ Σουηδικό κοινό με δρώμενα όπως εκθέσεις
σύγχρονης ελληνικής τέχνης και ιστορίας, θεατρικές
και μουσικές παραστάσεις, λογοτεχνία και ποίηση, κ.α.

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ



TRAVEL VILLAGE -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Ειδική ενότητα της έκθεσης θα φιλοξενήσει
τους μεγαλύτερους tour operators και
ταξιδιωτικά γραφεία της Σουηδίας οι οποίοι θα
διαθέτουν μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις
για τουριστικά πακέτα στην Ελλάδα – ειδικά και
μόνο για τις ημέρες της έκθεσης.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΕΣ
Κάθε μέρα της έκθεσης θα πραγματοποιούνται
γευστικές δοκιμές για το κοινό, παρουσιάσεις
ελληνικών προϊόντων και χρήση τους στην
καθημερινή υγιεινή διατροφή, συνταγές και
δειγματοδιανομές. Η Ελλάδα είναι και μία
 «γευστική εμπειρία» που θέλουμε να
δοκιμάσουν οι Σουηδοί επισκέπτες μας.
Μεγάλη συνεργασία με την εταιρία FONTANA,
την μεγαλύτερη εταιρία εμπορίας ελληνικών
προϊόντων στην Σουηδία.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Διαγωνισμοί, κληρώσεις, παιχνίδια και έξυπνες
δραστηριότητες στις μπορεί θα συμμετέχει
το κοινό είναι βασικός στόχος της έκθεσης.
Πλούσια δώρα όπως ταξιδιωτικά πακέτα,
διαμονές ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα,
και πολλών ειδών άλλα αναμνηστικά δώρα
θα κληρώνονται καθημερινά
σε τυχερούς επισκέπτες.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Την εβδομάδα της έκθεσης θα διοργανωθούν
πολλαπλές εκδηλώσεις πολιτιστικού
χαρακτήρα, σε συνεργασία με την
Ελληνική Πρεσβεία της Σουηδίας. Στόχος είναι
η προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού στο ευρύ
Σουηδικό κοινό με δρώμενα όπως εκθέσεις
σύγχρονης ελληνικής τέχνης και ιστορίας,
θεατρικές και μουσικές παραστάσεις,
λογοτεχνία και ποίηση, κ.α.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
& ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Τις ημ/νίες της έκθεσης θα διοργανώνονται
παρουσιάσεις και διαλέξεις τις οποίες 
θα μπορούν να παρακολουθούν ελεύθερα
όλοι οι επισκέπτες με ανοιχτή πρόσκληση.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΚΟ*
Η έκθεση θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο

χώρο για την δημιουργική απασχόληση μικρών
παιδιών με επίβλεψη παιδαγωγικού προσωπικού.
Οι μικροί μας φίλοι θα συμμετέχουν σε χαρούμενα
παιχνίδια και δραστηριότητες με εκπαιδευτικό
χαρακτήρα για την Ελλάδα.

* Η υπηρεσία θα επιβεβαιωθεί στο προσεχές διάστημα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
HAPPENINGS,
EVENTS, SERVICES

είσοδος
για το κοινό!

ΔΩΡΕΑΝ
Υποστηρικτές και Εκθέτες:



OPENING GALA PARTY, ΒΡΑΒΕΙΑ 14.02.2014
Πρόσκληση στα εγκαίνια και την τελετή απονομής βραβείων.

WORKSHOP 14.02.2014"
Συμμετοχή σε επιχειρηματικές συναντήσεις με τουριστικά γραφεία της
Σκανδιναβίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Στην αίθουσα διαλέξεων της έκθεσης για προορισμούς, υπηρεσίες,
προϊόντα.

DATABASE
Βάση δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: 14.02.2014
ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ: 15-16.02.2014

Opening Gala Party,
και απονομή βραβείων
Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 θα
διοργανωθεί μία ειδική βραδιά για την απονομή
τιμητικών βραβείων σε φιλέλληνες και δημόσια
πρόσωπα της Σουηδίας που έχουν στηρίξει με το
έργο τους την Ελλάδα. Θα είναι η πρώτη φορά που
η χώρα μας θα τιμήσει πρόσωπα, επιχειρήσεις και
φορείς που με την δράση τους έχουν
συντελέσει στην ανάδειξη της ελληνικής ταυτότητας
και εικόνας στην Σουηδία και που αποτελούν σήμερα
τους σύγχρονους πρεσβευτές της χώρας μας.

Workshop Β2Β
για τις επιχειρήσεις
Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου διοργανώνονται
επιχειρηματικές συναντήσεις με τουριστικούς
πράκτορες και αποφασίζοντα στελέχη της τουριστικής
βιομηχανίας της Σκανδιναβίας. Εκπρόσωποι των
μεγαλύτερων τουριστικών γραφείων και οργανισμών
(Buyers) θα συμμετάσχουν σε ειδικό πρόγραμμα
συναντήσεων με εκπροσώπους της ελληνικής πλευράς
(Sellers). Πληροφορίες για το κόστος συμμετοχής και
αιτήσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται αποδεκτές από
τον Οκτώβριο μήνα.

Παρουσιάσεις
Η Grekland PANORAMA θα φιλοξενήσει στους
χώρους της καθημερινό πρόγραμμα
παρουσιάσεων με θεματικές κατηγορίες τον
πράσινο και εναλλακτικό τουρισμό, προορισμοί,
γαστρονομία και παράδοση ελληνικών
προϊόντων – ελληνική διατροφή, κουλτούρα και
βπολιτισμός της Ελλάδας, κ.α. Οι παρουσιάσεις
θα είναι ανοικτές στο κοινό και τους επαγγελματίες.
Για το κλείσιμο αίθουσας / παρουσίασης
και γνωστοποίηση στον κατάλογο της έκθεσης
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

DATABASE Επισκεπτών
Σε όλους τους εκθέτες θα αποσταλεί βάση
δεδομένων με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των
επισκεπτών της έκθεσης. Η συλλογή των
στοιχείων αφορά τους επισκέπτες εκείνους
που έχουν συναινέσει γραπτώς στην άδεια χρήσης
των προσωπικών τους δεδομένων για να
λαμβάνουν προσφορές και ενημέρωση
αποκλειστικά και μόνο από τους εκθέτες
του Grekland PANORAMA.

 



GLOBE ARENAS
STOCKHOLM, SWEDEN

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΕΡΑ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
NORTH EVENTS:
4 PROMETHEUS STREET,
EXECUTIVE CENTER,
3RD FLOOR,
1065 NICOSIA, CYPRUS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
NORTH EVENTS
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΤΗΛ/FAX. +30 210 9713281
info@north-e.com
WWW.NORTH-E.COM
WWW.PANORAMAGREECE.COM

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ:
PRAXIS PLUS
ΤΗΛ. +30 22410 24095
info@praxisplus.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ:
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΤΗΛ. +30 690 7777 251
msfakianakis@north-e.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟ:
ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΤΗΛ. +46 7283 82866 (SW)
ΤΗΛ. +30 6909 805135
vagelakis@yahoo.com


