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NOSTOS EXPO 2016.
Ελλάδα. Ένας τόπος, πολλές επιλογές

H «NOSTOS» 1st GREEK ALTERNATIVE 
TOURISM EXPO 2016  είναι μια έκθεση 
εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στον τομέα του 
εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος και αποτελεί 
την πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη μορφή 
τουρισμού παγκοσμίως. 

Η έκθεση συνιστά τον απόλυτο προορισμό 
για όλους τους Έλληνες επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις του κλάδου. 

Η πόλη της Ναύπακτου Αιτωλοακαρνανίας, 
υποδέχεται επαγγελματίες και κοινό στις 14-17 
Οκτωβρίου, με στόχο την ανάδειξη, προβολή 
και προώθηση των επιχειρήσεων τόσο στην 
Ελληνική όσο και στη Ευρωπαϊκή και διεθνή 
αγορά. 

H NOSTOS EXPO 2016 προσφέρει ένα 
σύγχρονο και εναλλακτικό εκθεσιακό 
προϊόν που δημιουργεί μία αναβαθμισμένη 
εμπειρία στον επισκέπτη, είτε πρόκειται για  
επαγγελματία είτε για απλό επισκέπτη.

    

Hosted Buyers. Ευκαιρία ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια της, οι επαγγελματίες 
του τουρισμού θα έχουν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις και να κλείσουν 
επαγγελματικές συμφωνίες, μια και στο 
ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης των εκθετών 
της, η NOSTOS EXPO 2016 προσφέρει 
υπηρεσίες που θα συμβάλουν στην προβολή 
τους στην τοπική αλλά και στη διεθνή 
αγορά μέσα από την παρουσίαση πολλών 
προορισμών. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει και 
μια μεγάλη σειρά εκδηλώσεων και σεμιναρίων, 
καθώς και προτάσεων τοπικής Ελληνικής 
γαστρονομίας.

Για τη διεθνή προώθηση του Ελληνικού 
τουρισμού, ειδικότερα, οι εκθέτες θα 
έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
προκαθορισμένες b2b συναντήσεις με 
καταξιωμένους επαγγελματίες Ηosted buy-
ers από το εξωτερικό, στις οποίες θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρουσιάσουν τον τουριστικό 
προορισμό ή την τουριστική επιχείρηση τους 
και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες και 
εμπορικές συμφωνίες.



NOSTOS EXPO 2016.
Παράλληλες εκδηλώσεις

NOSTOS EXPO  Conference
 
Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η παρουσίαση 
και ανάδειξη πολλαπλών προορισμών, 
δημοφιλών ή μη καθώς επίσης και των 
αμέτρητων δυνατοτήτων κάθε επιμέρους 
περιοχής,  ώστε κάθε προορισμός να 
προωθείται και να αποκτά την τουριστική 
αξία που του αναλογεί, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

NOSTOS EXPO Happenings

Πρόκειται για σειρά ειδικών εκδηλώσεων που 
διοργανώνονται σε καθορισμένο χρόνο από 
τους συμμετέχοντες, πάντα σε συνεργασία με 
τους οργανωτές. 

Κατά τη διάρκεια των special happenings,  οι 
συμμετέχοντες Δήμοι, Περιφέρειες και εταιρίες 
διοργανώνουν μικρές γιορτές που αποσκοπούν 
στην πληρέστερη παρουσίαση κάθε επιμέρους 
περιοχής μέσω της τοπικής μουσικής, 
γαστρονομίας και άλλων εθίμων. 

Εκτός από παλμό και ενέργεια, στόχος είναι 
η μετάδοση και αίσθηση εμπειριών που κάθε 
επισκέπτης μπορεί να ζήσει σε διαφορετικές 
περιοχές της χώρας.

NOSTOS EXPO 
Hosted Buyers Meetings
 
Κατά τη διοργάνωση θα φιλοξενηθούν 
καταξιωμένοι επαγγελματίες Ηosted Βuyers του 
τουρισμού από το εξωτερικό με τους οποίους οι 
εκθέτες βάση προγραμματισμένων ραντεβού θα 
μπορούν να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες τους 
και την περιοχή τους με στόχο τη συμφωνία 
τουριστικών πακέτων από το εξωτερικό.



NOSTOS EXPO 2016.
Τομείς

Τουριστικοί προορισμοί
(ΤΟΜΕΑΣ 1)
Περιφέρειες, Δήμοι και Επιμελητήρια 

που θα προβάλουν τους προορισμούς και 
τις δραστηριότητες των περιοχών τους.

Υπηρεσίες τουριστικών 
επιχειρήσεων (ΤΟΜΕΑΣ 2) 

Ηλεκτρονικά συστήματα οργάνωσης 
και εξυπηρέτησης, e-TRAVEL 
& e-HOSPITALITY, ηλεκτρονικά 
συστήματα κρατήσεων – Web, 
Booking Engines, τηλεπικοινωνίες  κ.λπ.

Τουριστικές επιχειρήσεις 
διαμονής (ΤΟΜΕΑΣ 1)

Παραδοσιακοί ξενώνες, Ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και καταλύματα, 
Spa Resorts, Αγροτικά καταλύματα, 
Κάμπινγκ, Χιονοδρομικά Κέντρα κ.λπ. 

Επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών  (ΤΟΜΕΑΣ 1)
 

Υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού όπως 
ορεινή ποδηλασία, canoe, kayak, rafting, 
αναρρίχηση, kite & wind surf, πεζοπορία, 
ορειβασία, ιστιοπλοΐα, ski, snowboard κ.λπ. 

Μεταφορές (ΤΟΜΕΑΣ 2)

Αεροπορικές εταιρίες, Σκάφη 
Αναψυχής, Ναυτιλιακές εταιρίες επιβατηγών 
πλοίων, Εταιρίες κρουαζιερόπλοιων, 
Τουριστικά λεωφορεία, Μισθώσεις 
οχημάτων.

Πρακτορεία και τουριστικά 
γραφεία (ΤΟΜΕΑΣ 2)

Πρακτορεία Τουρισμού, Tour Operators, 
Τουριστικά γραφεία.

Παραδοσιακή Γαστρονομία 
(ΤΟΜΕΑΣ 3)   

Παραδοσιακά προϊόντα και γαστρονομικές 
απολαύσεις  απ’ όλη την Ελλάδα.



NOSTOS EXPO 2016.
Κάτοψη έκθεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρασκευή: 10.00-22.00
Σάββατο: 10.00-22.00
Κυριακή: 10.00-22.00
Δευτέρα: 10.00-14.00

Δωρεάν parking 
για όλους του εκθέτες 
και τους επισκέπτες

ΤΟΜΕΙΣ

1. 
Φορείς. 
Δήμοι. 
Επιχειρήσεις. 
Προορισμοί. 
Ξενώνες.

2. 
Υπηρεσίες. 
Μεταφορές. 
Τουριστικά. 
eWork.

3. 
Γαστρονομία

Buyers Meeting

Reception

Conference



NOSTOS EXPO 2016.
Επικοινωνιακή Στρατηγική

Social Media Strategy
Στοχεύοντας στην καρδιά του κοινού στο οποίο 
απευθυνόμαστε

Email Marketing Strategy 
Με την χρήση βάσης δεδομένων

Media Relations
Καταχωρήσεις και παρουσιάσεις σε Μέσα 
Τουρισμού, Ξενοδοχείου, κ.λπ.

Google Advertising
Στοχευμένη επικοινωνία μέσω των εργαλείων 
της Google

Direct Marketing
Αποστολή προσκλήσεων σε έγκυρη λίστα 
επαγγελματιών

Phone Marketing
Τηλεφωνική ενημέρωση έγκυρης λίστας 
επαγγελματιών



NOSTOS EXPO 2016.
Κόστος Ενοικίασης Χώρων

Όψεις Τύπος €/Τ.Μ.
Μία, Δύο ή Τρεις 1 75.00+ΦΠΑ

   Mini Booth (άπαξ κόστος)                      600.00€+ΦΠΑ

   

A. ΤΥΠΟΣ 1

Το ενοίκιο χώρου με εξοπλισμό 
περιλαμβάνει:

• Διαχωριστικά
• Μετόπη με την επιγραφή του εκθέτη 
• Αριθμό stand
• 2 πρίζες/10 τ.μ.
• 4 ηλεκτρικά Σπότ/10 τ.μ
• 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι
• 3 καρέκλες
• Μοκέτα χρώματος γκρί.

Β. MINI BOOTH: 10 τ.μ

Το ενοίκιο χώρου με εξοπλισμό 
περιλαμβάνει: 

Ειδική συμμετοχή σε σταντ των 10 τ.μ. εξοπλισμένα με: 
• 1 infodesk
• 2 σκαμπό
• Μετόπη με την επωνυμία του εκθέτη
• Διαχωριστικά πάνελ
• 1 πρίζα και την 
• Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
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