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HELEXPO
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Όλοι οι επαγγελματίες
του κλάδου
θα επισκεφθούν
την FUNERAL expo
αναζητώντας
νέους
συνεργάτες!

“

Η σημαντική αυτή διοργάνωση, της 6ης Έκθεσης εξοπλισμού γραφείων τελετών
και κοιμητηρίων, φέρνει κοντά τους επαγγελματίες του κλάδου
και δημιουργεί τις ευκαιρίες για νέες επιτυχημένες συνεργασίες.

Όλοι οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι γραφείων τελετών, καταστημάτων ταφικών
ειδών που αναζητούν την αναβάθμιση της επιχείρησης τους και ενημέρωση
για όλα τα νέα προιόντα και τις καινοτόμες υπηρεσίες που παρουσιάζονται,
θα σας επισκεφθούν στην προσεχή διοργάνωση.

είναι εδώ!
Το μεγάλο ραντεβού του κλάδου

“

Υπό την αιγίδα και με την ενεργή παρουσία και συμμετοχή
των φορέων και ενώσεων του κλάδου που στηρίζουν την funeral expo
προγραμματίζοντας παράλληλες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της έκθεσης.

ΦΕΡΕΤΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΦΕΡΕΤΡΩΝ
σεντόνια, μαξιλάρια κ.ά.
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΕΛΕΤΏΝ
φορεία, σάκους, καρότσια κ.ά.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
γάντια, μάσκες, στολές κ.ά.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΡΙΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΑΝΑΤΟΠΡΑΞΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ
ΜΝΗΜΟΣΎΝΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΑΦΟΥ
κανδήλια, ανθοδοχεία, θυμιατά,
σταυροί, κεριά διαρκείας ηλεκτρονικά, κεραμικές κορνίζες
για φωτογραφίες κ.ά.
ΜΆΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ,
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΟΜΩΝ
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ - ΤΕΦΡΟΔΟΧΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΕΤΩΝ

 ΙΔΗ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΕΣ
Ε
ΜΟΝΑΔΕΣ
εκδόσεις, προγράμματα
& είδη συσκευασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
 ΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΤΗΣ
Σ
λουλούδια & εξοπλισμός
διακόσμησης
ΦΟΡΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Κατά την διάρκεια της έκθεσης προγραμματίζονται ειδικές κλαδικές επιμορφωτικές ημερίδες με την συμμετοχή διακεκριμένων
επιστημόνων, φορέων και επαγγελματιών του κλάδου.
Ο σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι η άμμεση ενημέρωση
των επαγγελματιών για τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και
την μελλοντική προοπτική της αγοράς.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο κεντρικότερος και γνωστότερος εκθεσιακός χώρος της
Θεσσαλονίκης, το HELEXPO (HALL 10) καλύπτει όλες τις ανάγκες εκθετών και επισκεπτών παρέχοντας ευκολία πρόσβασης
τόσο με αυτοκίνητο όσο και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
άνετη φορτoεκφόρτωση εμπορευμάτων και parking.
Eνώ προσφέρει τη δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχεία σε πολύ
μικρή απόσταση.

Η FUNERAL expo θα αποτελέσει το πιό ισχυρό ευέλικτο
και αποδοτικό επιχειρηματικό εργαλείο που σας επιτρέπει να
έρθετε σε επαφή με μεγάλο εύρος πελατών και προμηθευτών.
Με αυτό τον τρόπο χτίζετε το ηγετικό προφίλ της επιχείρησής
σας και ενισχύετε τις πωλήσεις σας, ανακαλύπτετε νέες αγορές,
ερχόμενοι σε επαφή με επαγγελματίες απο την Ελλάδα καθώς
και με εμπορικούς επισκέπτες απο το εξωτερικό μέσα σε τρεις
ημέρες.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

Με την συμμετοχή σας στην FUNERAL expo τοποθετείστε στο
προσκήνιο της αγοράς πετυχαίνοντας τους στόχους μάρκετινγκ
και πωλήσεών σας.

»Να γνωρίσετε περισσότερους ιδιοκτήτες και υπευθύνους
λήψης αποφάσεων διευρύνοντας και ενισχύοντας το μερίδιο
αγοράς σας σε ένα προχονομιούχο περιβάλλον.

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΚΘΕΣΕΤΕ

»Να επικοινωνήσετε και να παρουσιάσετε τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες σας σε ένα στοχευμένο επαγγελματικό κοινό που
έρχεται να δεί την ποιότητα «απο πρώτο χέρι».
»Να ακούσετε τις ανάγκες των πελατών σας και να απαντήσετε
στα αιτήματά τους.
»Να συγκριθείτε με τους ανταγωνιστές σας και να παρουσιάσετε τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.
»Να ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις και προκλήσεις, χάρις σ΄
αυτή την αποκλειστική έκθεση στην οποία θα παρευρίσκονται  
“όλοι οι εν δυνάμει παίκτες της αγοράς”.
»Να δημιουργήσετε επαγγελματικές συνεργασίες στον ειδικό
χώρο συναντήσεων και να αναπτύξετε καινούργια project.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Η Συμμετοχή
σας είναι απόφαση
Επιτυχίας!
Έχετε μόνο να
κερδίσετε!

Η διοργανώτρια εταιρεία ΑΤΟΥ προβάλει στοχευμένα την
διοργάνωση σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο καθώς και στις
όμορες Βαλκανικές χώρες:
»Αποστέλλοντας προσωπικές προσκλήσεις μέσω ταχυδρομείου
σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
»Προβάλλοντας την έκθεση σε sites, blogs,
και στα social media.
»Αποστέλλοντας ηλεκτρονική πρόσκληση σε χιλιάδες
επαγγελματίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
»Ενημερώνοντας προσωπικά τους φορείς του κλάδου και
τελώντας υπό την Αιγίδα τους.
Η στελέχωση της γραμματείας και το registration εισόδου θα επιτρέπει την
είσοδο αποκλειστικά στους επαγγελματίες του κλάδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εξοπλισμένου περιπτέρου: 100 €
(+ 24% ΦΠΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
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ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Περίπτερο με βασική δομή
ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
(panels με στηρίγματα αλουμινίου)
2) Μοκέτα δαπέδου περιπτέρου.
3) Ένα γραφείο με συρτάρι, δύο καρέκλες.
4) Παροχή φωτισμού (ένα spot των 100 Watt ανά 3m2).
5) Πρίζα μονοφασικού ρεύματος 500Watt.
6) Αναγραφή της επωνυμίας του εκθέτη στη μετώπη του
περιπτέρου, η οποία είναι του ιδίου τύπου για όλους τους
εκθέτες (χρώμα, σχήμα, μέγεθος).
7) Φύλαξη του εκθεσιακού χώρου για τις ώρες της μη
λειτουργίας της έκθεσης.
8) Α
 σφάλιση των εμπορευμάτων για φωτιά τις ημέρες
λειτουργίας της έκθεσης και τις ώρες μη λειτουργίας.
Ασφάλιση ατυχημάτων αστικής ευθύνης.
9) Ο καθαρισμός των περιπτέρων, προς αποφυγή απώλειας
αντικειμένων και πρόκλησης ζημιών, θα γίνεται πριν από την
έναρξη της έκθεσης.
Η μεταφορά και η αποκομιδή των κατασκευών μετά το
τέλος της έκθεσης θα γίνει με ευθύνη των κατασκευαστών ή
διακοσμητών.
10) Αναγραφή των στοιχείων του εκθέτη στον Κατάλογο
Εκθετών (Φόρμα 3).
11) Αφίσες, αυτοκόλλητα και προσκλήσεις.

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η διοργάνωση της έκθεσης FUNERAL θα πραγματοποιηθεί
με το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ν. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ - Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Ο.Ε.

Δοϊράνης 134, 17673 Καλλιθέα
τηλ.: 2109576100
mail@atou.gr

www.funeralexpo.gr

