ΕΚΘΕΣΗ
“Δημιουργήματα Τέχνης
&
Παραδοσιακά προϊόντα”
27-28-29 και 30 Νοεμβρίου 2014
Ολυμπιακό ακίνητο της Ξιφασκίας στο Ελληνικό

10.000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Στον πολυτελή χώρο του Ολυμπιακού ακινήτου της «Ξιφασκίας» στο Ελληνικό θα έχουμε την
τιμή να παρουσιάσουμε τους σημαντικότερους Δημιουργούς βιοτέχνες και επιχειρηματίες στη
Λαϊκή τέχνη και το Κόσμημα φιλοδοξώντας μέσα από την διοργάνωση μας να προβάλλουμε, τα
εξαίρετα προϊόντα του κλάδου και την δεξιοτεχνία και το ταλέντο των τεχνιτών, που από τη
χαραυγή του μινωικού πολιτισμού έως σήμερα δημιουργούν δεξιοτεχνήματα απαράμιλλα σε τέχνη
και μοναδικά στη σύλληψη σχεδίων και μορφών, που εδώ και πέντε χιλιάδες έτη συνεχίζουν την
παράδοση στην λαϊκή τέχνη και το κόσμημα.
Την ίδια περίοδο τα παραδοσιακά προϊόντα ακολουθώντας την παράδοση της φιλοτεχνίας και της
καλλιτεχνικής δημιουργικής ιστορίας μας, ακολούθησε στα βάθη των αιώνων την δημιουργία
διατροφικών και μη προϊόντων, αποδεικνύοντας την ικανότητα των παρασκευαστών μας, μέσα
από μία φιλοσοφία που συνδυάζει την υγιεινή με την απόλαυση (των δημιουργημάτων τους ) έως
και σήμερα, τα οποία συνεχίζουν να μας εντυπωσιάζουν για το υψηλό επίπεδο προδιαγραφής που
παρέχουν σε όλους τους τομείς!
Φωτογραφίες από τις εκθέσεις, Δημιουργών Κοσμήματος, στο Μέγαρο
“ΖΑΠΠΕΙΟ”

“ Δημιουργήματα Τέχνης & Παραδοσιακά προϊόντα”
Η εταιρεία μας , “Executive Line” διοργανώνει και σας προσκαλεί να
συμμετάσ χετε στην έκθεση με θέμα “ Δημιουργήματα Τέχνης & Παραδοσιακά
προϊόντα” στις 27-28-29-30 Νοεμβρίου 2014, στους χώρους του πολυτελούς
Ολυμπιακού ακινήτου της Ξιφασκίας στο Ελληνικό, που συνδυάζει το
όμορφο περιβάλλον, την άμεση και σύντομη πρόσβαση και το απεριόριστο
παρκιν γκ, ένα από τα πλέον ωραία και σύγχρονα στάδια της Αθήνας.
σε έναν αξιοπρεπή και πολυτελή χώρο, με στοχευμένη προβολή σε 10.000 επιχειρήσεις
του κλάδου, οι οποίες θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν ιδιαιτέρως η κάθε μία, με
πρόσκληση που θα λάβουν από την “Executive Line”.
Οι επισκέπτες θα είναι επαγγελματίες, κατά κύριο λόγο, βάση των προσκλήσεων.
Εκεί θα προσκληθούν τα Ελληνικά και Διεθνή Επιμελητήρια, ούτως ώστε να
ενημερωθούν τα μέλη τους, με στόχο να προβληθούν οι Έλληνες Δημιουργοί και
Βιοτέχνες με τα προϊόντα τους , εντός και εκτός της Χώρας μας.
Επί πλέον σας ενημερώνουμε, ότι η ασφάλεια πυρός (της εκθέσεως) απαγορεύει
το κάπνισμα εντός του χώρου της εκθέσεως, πλην των ενδεδειγμένων (χώρων)!
Σ τ ις 2 7 - 2 8 - 2 9 - 30 Ν οε μβ ρίου 2 0 1 4 , σ τ ο Ο λ υ μπιακ ό ακ ίν η τ ο τ η ς Ξ ιφ ασκ ίας, που
συ νδυ άζε ι τ ον πολ υ τ ε λ ή χ ώρο με τ ο όμορφ ο πε ριβ άλ λ ον , τ η ν άμε ση κ αι σύ ν τ ομη
πρόσ β ασ η κ αι τ ο απε ριόριστ ο παρκ ιν γ κ

Εκεί όπου η
παρουσίαση
και διάθεση
των
τεχνημάτων
σας θα
αναδειχθεί
στο μέγιστο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
1.Περίπτερα ελεύθερης δομής.
Οι εκθέτες οι οποίοι έχουν δική τους δομή περιπτέρου, ή θέλουν να κατασκευάσουν
περίπτερα με την δική τους κατασκευάστρια εταιρεία, έχουν την δυνατότητα να
παραλάβουν ίχνος επί εδάφους μαζί με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης θα
λάβουν ακριβή αρχιτεκτονική κάτοψη του χώρου τους.
Τιμή ενοικίασης: 95 Ευρώ ανά τ.μ.
2. Η επί πλέον χρέωσης της τυποποιημένης δομής έχει ως εξής και περιλαμβάνει:
Α) Χωρίσματα από πάνελ , σε χρώμα γκρι, μεταλλικό σκελετό από αλουμίνιο και
τμηματική ψευδοροφή τύπου καρέ.
Β) Μοκέτα δαπέδου
Γ)Μετώπη περιπτέρου με την επιγραφή του εκθέτη.
Δ) Ένα γραφείο και δύο καθίσματα γραφείου.
Τιμή ενοικίασης: 25 Ευρώ ανά τ.μ.
3.Ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Στα περίπτερα υπάρχει ς ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει μια
πρίζα και 1 spot καθρέπτου των 100 watt ανά 3 τ.μ..
4.Σχεδιασμός περιπτέρων .
Προτάσεις και βοήθεια από τους τεχνικούς μας συμβούλους παρέχονται στους
εκθέτες που επιθυμούν να έχουν περίπτερο διαφορετικής δομής από αυτήν που
διατίθεται από την εταιρεία μας. (Μέγιστο βάθος περιπτέρου 3 μ. και μήκος το όποιο
συμφωνηθέν).

Οικονομικός διακανονισμός:
Με την δήλωση συμμετοχής, καταβάλλεται στον διοργανωτή 40% του
συνολικού ενοικίου του περιπτέρου + το συνολικό ΦΠΑ και το υπόλοιπο εξοφλείται
σε τρεις άτοκες μηνιαίες δόσεις, ήτοι 25/12/2014, 30/1/2015 και 30/2/2015

ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
Η έκθεση
“Δημιουργήματα Τέχνης & Παραδοσιακά προϊόντα”
θα προβληθεί με:
•
•
•
•
•
•
•

Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Κυριακάτικο τύπο
Διαφημιστικά spots στην τηλεόραση
Διαφημιστικά spots σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
Προσκλήσεις σε 10.000 επαγγελματίες του κλάδου
Αφίσες
Δελτία τύπου
Ηλεκτρονική προβολή
μέσω της ιστοσελίδας
www.smallretail.gr.
Η ηλεκτρονική προβολή στην ιστοσελίδα μας
θα διαμορφωθεί ως εξής:
Ο εκθέτης μας θα παρουσιάζεται στην λίστα
μελών μας διαθέτοντας του, μία πλήρη
υποσελίδα του ισοτόπου
www.smallretail.gr/όνομα-προβαλλομένου....
ήτοι, μία πλήρης σελίδα με μία σελίδα προφίλ
και οκτώ φωτογραφικές.
Η διάρκεια της παραμονής του στην παρούσα
προβολή στον ισότοπο θα είναι ένα έτος
ελεύθερα άνευ επιβαρύνσεως.
Επί πλέον στο ισότοπο θα υπάρχουν συνεχείς
ενημερώσεις και άρθρα για θέματα του
κλάδου!

Τρόποι προσέλευσης στο
Ολυμπιακό ακίνητο της Ξιφασκίας στο Ελληνικό
Ο εκθεσιακός χώρος εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών από το τραμ
(2η στάση «Άγιος Κοσμάς») που σταματάει ακριβώς απέναντι από την έκθεση, από
πολλές γραμμές λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή και φυσικά πανεύκολα
με Ι.Χ. από την παραλιακή Λεωφόρο. Επίσης διαθέτει PARKING μπροστά απ' το
χώρο της έκθεσης, στην αχανή πίστα του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού μπορούν
να παρκάρουν ελεύθερα Εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Στο Ολυμπιακό Κέντρο ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, Λ. Ποσειδώνος – Δυτικό Αεροδρόμιο στο
Ελληνικό, έρχεστε με:
Ι.Χ. αυτοκίνητο από Λ. Βουλιαγμένης, Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίμου (parking
απεριόριστο).
ΤΡΑΜ: Σύνταγμα – Βούλα, 2η στάση Αγ. Κοσμά
ΤΡΑΜ: Πειραιάς – Βούλα, 2η στάση Αγ. Κοσμά
Αστική Συγκ/νία: Α2, Ακαδημία – Βούλα (μέσω Αμφιθέας), 2η στάση Αγ. Κοσμά
Αστική Συγκ/νία: Α1, Πειραιάς – Βούλα, 2η στάση Αγ. Κοσμά
Αστική Συγκ/νία: 140, Πολύγωνο – Γλυφάδα, 2η στάση Αγ. Κοσμά
Αστική Συγκ/νία: Γ1, Πειραιάς – Βάρκιζα, 2η στάση Αγ. Κοσμά
Μετρό: Ελληνικό. Από και προς την έκθεση, ανά μισή ώρα Πούλμαν με ελεύθερη
μετάβαση των επισκεπτών.

ΕΚΘΕΣΗ
“Δημιουργήματα Τέχνης & Παραδοσιακά προϊόντα”
Ώρα έναρξης
λειτουργίας
10πμ

27-28-29-30 Νοεμβρίου 2014

Ολυμπιακό ακίνητο της
Ξιφασκίας στο Ελληνικό

Executive Line
Ιωάννου Δροσοπούλου 56-58 Αθήνα Τ.Κ. 11257
Τηλ. Επικοινωνίας: 2112154881– 6942 246730 Fax: 2112154881
www.smallretail.gr retail@smallretail.gr info@smallretail.gr

Ώρα λήξης
λειτουργίας
9 μμ

