
  

 
 
                                                                            
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο HALL 4 του Metropolitan Expo που βρίσκεται πίσω ακριβώς 
από την Γραμματεία της Έκθεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
 
 
 

Βασιλέως Γεωργίου 3, 15122  Μαρούσι, 
 τηλ. 210-6141164, 210-6141223, 210-6122164 
 fax 210-8024267,  
 e-mail info@leaderexpo.gr,   
 www.greektourismexpo.gr 
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O ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΤΗ περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία, 
λειτουργία και αποξήλωση της Έκθεσης. 
Παρακαλούνται οι εκθέτες να τηρήσουν τις αναγραφόμενες διαδικασίες και προθεσμίες για την 
άρτια οργάνωση της Έκθεσης και της εκθεσιακής τους παρουσίας. 
 
 
 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ  
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΚΘΕΤΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. 
 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ                                   

               
 
                         
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ 
 
1.  Οι εκθέτες έχουν την απόλυτη ευθύνη να ενημερώσουν τους κατασκευαστές των 
περιπτέρων τους για τον παρόντα οδηγό εκθέτη. 
 
2.  Μόνο οι εκθέτες και το εγγράφως εξουσιοδοτημένο προσωπικό τους μπορούν να  
ευρίσκονται  
     στον εκθεσιακό χώρο στη διάρκεια της κατασκευής και της αποξήλωσης των περιπτέρων. 
 
3.  Απαγορεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εκθεσιακού : 
3α)  Το τρύπημα των πάνελς, των κολωνών αλουμινίου και της μετώπης των περιπτέρων. 
3β)  Το τρύπημα των δαπέδων και των οικοδομικών στοιχείων του Εκθεσιακού.   
3γ)  Η κάλυψη των κοινόχρηστων χώρων, των διαδρόμων και των τοίχων με αφίσες ή 
εμπορεύματα.   
3δ)  Η μετατροπή και οποιαδήποτε επέμβαση στους ηλεκτρολογικούς πίνακες του Εκθεσιακού  
3ε)  Η διανομή διαφημιστικού υλικού εκτός του περιπτέρου του κάθε εκθέτη. 

 
Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

 Τ1.     ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΟΜΗ 

                  

 

 

Η βασική δομή του περιπτέρου έχει 2,5 μ. ύψος και αποτελείται από κολώνες αλουμινίου της 
Οctanorm Γερμανίας. 

Τα πάνελ (πλαϊνά τοιχώματα)  είναι από υλικό MDF και έχουν κάλυψη από PVC χρώματος 
λευκού. 

Οι αναλυτικές διαστάσεις των πάνελς βρίσκονται στο Έντυπο Τεχνικών Παροχών. 

        ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ                                   ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ                               ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 



                            ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΤΗ ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019 
 

LEADEREXPO-LEADERTECH, Βασιλέως Γεωργίου 3, 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ. 210-6141164, 6122164, 
e-mail info@leaderexpo.gr  web www.greektourismexpo.                                                         

3 

Στη μετώπη τοποθετούνται το λογότυπο της έκθεσης και επιγραφή με την επωνυμία του 
εκθέτη διαστάσεων και σποτ φωτισμού. 

Στο δάπεδο τοποθετείται μοκέτα . Το περίπτερο δομής δεν περιλαμβάνει έπιπλα. 

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ 

Το χρώμα των πάνελς είναι λευκό και το χρώμα της μοκέτας είναι γκρι. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΟΜΗΣ 

Τα περίπτερα δομής παραδίδονται στους εκθέτες εξοπλισμένα με τα παρακάτω: 

1. Πάνελς δομής        

2. Μοκέτα στο δάπεδο 

3. Μετώπη με επιγραφή που περιλαμβάνει το λογότυπο της έκθεσης ,την επωνυμία  

του εκθέτη και τον αριθμό περιπτέρου. 

4.  Spots φωτισμού (1 κάθε 4 τμ. )   

5. Μία πρίζα σούκο 

 

2.   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ (ΙΧΝΟΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ) 
Στις κατασκευές των περιπτέρων χωρίς δομή το εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN Expo θέτει 
τις εξής προϋποθέσεις  

2α) Το ανώτατο ύψος των ιδιοκατασκευών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,0 μ. Σε 
περίπτωση υπέρβασης του ύψους οι ελεγκτές του εκθεσιακού δεν επιτρέπουν την 
κατασκευή του περιπτέρου. 

2β) Όλοι οι κατασκευαστές πρέπει απαραιτήτως να στείλουν, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 15/11/2018 
στον οργανωτή για έγκριση τις μακέτες  κατασκευής των περιπτέρων τους.                                                  
Οι κατασκευαστές που δεν έχουν αποστείλει στο διοργανωτή τις μακέτες για έγκριση δεν 
θα μπορούν να παραλάβουν το περίπτερό τους. 

2γ) Όταν ένα περίπτερο ιδιοκατασκευής γειτνιάζει με πλευρές άλλων περιπτέρων που έχουν 
χαμηλότερο ύψος, τότε ο κατασκευαστής του περιπτέρου οφείλει τις ελεύθερες πλευρές του 
περιπτέρου του να τις τελειώσει και να τις βάψει όπως ακριβώς το υπόλοιπο περίπτερό του 

2δ) Για όλες τις κατασκευές που υπερβαίνουν τα 3μ. ύψος, ο κατασκευαστής πρέπει να 
καταθέσει στην Τεχνική εταιρεία EXPOWORK  υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εγγυάται την 
κατά νόμο τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια της εν λόγω κατασκευής υπογεγραμμένη από 
αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη της προετοιμασίας 
της έκθεσης. 

3) Οι κατασκευαστές των περιπτέρων πρέπει να μεριμνούν για την χρήση βραδύκαυστων 
υλικών στις κατασκευές τους ενώ απαγορεύεται ρητά η χρήση γυψοσανίδων. 

4) Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών καθώς και η χρήση εργαλείων, μηχανημάτων και 
υλικών που μπορεί να προκαλέσουν στους εκθεσιακούς χώρους φθορά ( ενδεικτικά 
αναφέρουμε τη χρήση κομπρεσέρ βαφής, μηχανημάτων κοπής ξύλων, κ.λ.π.). 

5) Το εκθεσιακό κέντρο διαθέτει ιδιαίτερα διαμορφωμένους χώρους για το πλύσιμο πινέλων 
και άλλων αντικειμένων. 

6) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις ιδιοκατασκευές περιπτέρων οι εκθέτες πρέπει να 
καταθέσουν τη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου τους στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται 
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και η παραγγελία προς το εκθεσιακό των KW που χρειάζονται για την ηλεκτροδότηση του 
περιπτέρου τους. 

7) Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή διώροφων περιπτέρων καθώς και η ανάρτηση 
επιγραφών ή άλλων διαφημιστικών υλικών από την οροφή του κτηρίου και του 
περιπτέρου. Η υπηρεσία ανάρτησης φορτίων παρέχεται στους εκθέτες αποκλειστικά και μόνο 
από την EXPOWORK, την τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου.  

 

3. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ως ακολούθως: 

α)  Μόνο μικρού όγκου ανακυκλώσιμα απορρίμματα (όπως χαρτιά συσκευασίας, πλαστικές 
μεμβράνες, χαρτοκιβώτια ) μπορούν να τοποθετούνται στους ειδικούς  Κάδους Ανακύκλωσης 
του Εκθεσιακού Κέντρου. Οι υπεύθυνοι του Εκθεσιακού Κέντρου θα ελέγχουν το είδος των 
απορριμμάτων και αν αυτά δεν ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες, δεν θα 
επιτρέπουν την απόρριψη τους στους κάδους ανακύκλωσης.  

β) Τα υπόλοιπα μεγάλου μεγέθους απορρίμματα (όπως υπόλοιπα υλικών που έχουν 
χρησιμοποιήσει οι κατασκευαστές κατά τη δόμηση ή κατά την αποξήλωση των περιπτέρων) 
και όλα τα μη ανακυκλώσιμα υλικά,  όλοι οφείλουν να τα απομακρύνουν, με δικά τους 
οχήματα, εκτός του εκθεσιακού κέντρου  και δεν επιτρέπεται να τα πετάξουν στους 
κάδους του εκθεσιακού .      

 
 
Οι εκθέτες οφείλουν να ενημερώσουν τους κατασκευαστές των περιπτέρων τους για  τους 
παραπάνω κανονισμούς,  γιατί στην περίπτωση που οι κατασκευαστές πετάξουν τα 
απορρίμματά τους στους κάδους του εκθεσιακού ή τα εγκαταλείψουν στους εκθεσιακούς  
χώρους τότε ο εκθέτης υποχρεώνεται να καταβάλει στο Εκθεσιακό Κέντρο το ποσό των 
1.000€ για τον καθαρισμό του χώρου.  
 
 

3. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10:00 -20:00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10:00 -20:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10:00 -18:00 

 
 
4. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 

         
    
 
 

                              
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται οι εκθέτες , ανεξάρτητα από το αν έχουν περίπτερο με Δομή 
ή χωρίς Δομή, οι οποίοι πρόκειται να τοποθετήσουν στα περίπτερά τους εκθέματα 
 ή κατασκευές πλάτους μεγαλύτερο από 1,90 μ. να ενημερώσουν το διοργανωτή  
έως 20 Νοεμβρίου το αργότερο, για να γίνει συνεννόηση για την ημέρα και ώρα μεταφοράς 
των εκθεμάτων ή κατασκευών τους στα περίπτερα.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 8.00 -22:00 
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 8.00 -22:00 
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5.1 ΩΡΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 
(ΚΛΑΡΚ- ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ) 
ΣΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
 

 
 
 
 

 
Μόνο για τους κατασκευαστές περιπτέρων και όχι για τα περίπτερα με Δομή  
 
Το κόστος του κλαρκ για κάθε εκφόρτωση και επαναφόρτωση εμπορευμάτων και υλικών είναι 
30€ το κυβικό μέτρο και θα πρέπει να εξοφλείται στον υπεύθυνο των κλάρκ.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
 
H διαδικασία αποξήλωσης των περιπτέρων θα αρχίσει την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στις 
19.00 
Απαγορεύεται ρητά από τους Κανόνες Ασφαλείας του Εκθεσιακού Κέντρου και τους 
διοργανωτές  η έναρξη αποξήλωσης των περιπτέρων πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης         
( Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 19.00). Οποιαδήποτε παράβαση του ανωτέρω ωραρίου θα 
επιβαρύνει τον εκθέτη με πρόστιμο 1.000 € . 
Αν για λόγους ανωτέρας βίας κάποιος εκθέτης επιθυμεί να ξεκινήσει νωρίτερα, από την 
προκαθορισμένη ώρα,  την αποξήλωση θα πρέπει να έχει την έγγραφη βεβαίωση από τη 
Διοργάνωση. 
 

 
5.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΕΝΩΝ 
 
Τα κενά κιβώτια και παλέτες για να αποθηκευτούν σε χώρο του εκθεσιακού πρέπει, να είναι 
συσκευασμένα σε ένα ή περισσότερα δέματα, τυλιγμένα με πλαστικό φιλμ  ή αεροπλάστ και 
να αναγράφουν ευκρινώς τον αρ. περιπτέρου, την επωνυμία του εκθέτη  και τον αριθ. 
Δεμάτων και την ευθύνη αποθήκευσης έχει αποκλειστικά ο εκθέτης. Ο οργανωτής δεν έχει 
υποχρέωση φύλαξης των κενών κιβωτίων τα οποία αποθηκεύονται με ευθύνη του εκθέτη. 
 
Κενά κιβώτια μη συσκευασμένα δεν θα μπορούν να αποθηκευτούν. 
 
 
1)  Η φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων γίνεται από τις κεντρικές μεγάλες πύλες 
του εκθεσιακού .  
Τα φορτηγά θα σταματούν στις πύλες και τα κλάρκ και τα παλετοφόρα θα μεταφέρουν τα 
εμπορεύματα  στα περίπτερα.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :Την Παρασκευή 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ θα επιτρέπεται μόνον , έως τις 8:30 ,  η μεταφορά 
ιδιοχείρως αποκλειστικά και μόνο ελαφρών εμπορευμάτων και χωρίς τη χρήση 
μηχανημάτων μεταφοράς εντός του Εκθεσιακού Κέντρου γιατί ήδη θα έχουν στρωθεί οι 
μοκέτες των διαδρόμων. 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.00 -16.00 
ΠΕΜΠΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ                           

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

  8.00 -16:00 
  8.00 –16.00 
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6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Οι κατασκευαστές περιπτέρων, οι μεταφορείς, οι εκθέτες και το προσωπικό τους κατά την 
άφιξή τους στο Εκθεσιακό Κέντρο θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο επόπτη για όλα τα 
διαδικαστικά θέματα που θα τους διευκολύνουν κατά την προετοιμασία. 

 
7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 
Οι εκθέτες με την άφιξή τους στο Εκθεσιακό Κέντρο πρώτα θα πρέπει να παραλάβουν από τη 
Γραμματεία  που θα λειτουργεί στην είσοδο του Εκθεσιακού τη βεβαίωση ότι έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατόπιν θα υπογράφουν την  παραλαβή 
του περιπτέρου τους. 
 
 

8. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 
Απαγορεύεται ρητά η αποξήλωση των περιπτέρων ή η συγκέντρωση εμπορευμάτων πριν  
την κανονική λήξη της έκθεσης.  
 
Οι ημέρες και ώρες αποξήλωσης είναι: 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ         8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19.00- 23:00  

ΔΕΥΤΕΡΑ             9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 8:00- 20:00   

 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τις ημέρες τις προετοιμασίας και αποξήλωσης ο οργανωτής δεν 
φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε απώλεια αντικειμένων ή εξοπλισμού. 
Μέσα στον εκθεσιακό χώρο υπάρχει φύλαξη αλλά κυκλοφορούν μεταφορείς, συνεργεία 
και άλλα άτομα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει έλεγχος. Καλό λοιπόν θα είναι οι 
εκθέτες να μην αφήνουν στο διάστημα αυτό Υπολογιστές, laptops, Notebooks , 
φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα και γενικά ηλεκτρονικό υλικό το οποίο μπορεί 
εύκολα να κλαπεί. Η προειδοποίηση αυτή ισχύει και για όλες τις ημέρες της λειτουργίας. 
 
 
Οι εκθέτες θα παραδώσουν τα περίπτερά τους στον οργανωτή σε άριστη κατάσταση και 
καθαρά όπως τα παρέλαβαν και δίχως εναπομείναντα εμπορεύματα ή απορρίμματα . 
 
Για όσα εμπορεύματα ή υλικά παραμείνουν στα περίπτερα ή τον χώρο του Εκθεσιακού 
Κέντρου μετά τη λήξη  της περιόδου αποξήλωσης, ο οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε φθορά ή απώλειά τους.  
 
Μετά τη λήξη του χρόνου της αποξήλωσης ,το κόστος μεταφοράς όσων εμπορευμάτων  
έχουν παραμείνει στο εκθεσιακό και του καθαρισμού των τυχόν απορριμμάτων βαρύνει  τον 
εκθέτη ανάλογα με τον όγκο και το βάρος τους. Ο καταλογισμός γίνεται από το εκθεσιακό.  
 
 
Σημείωση: Σύμφωνα με τους Κανόνες Ασφαλείας, απαγορεύεται η χρήση και η παραμονή 
φιαλών υπό πίεση. 
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9. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΞΤΡΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 
Οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να ενοικιάσουν έξτρα εξοπλισμό για τα περίπτερά τους.  
 
 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
1. Μέσω φαξ, στις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας που βρίσκονται στο Έντυπο Τεχνικών 
Παροχών. 
2. Μέσω internet, στην ιστοσελίδα www.expowork.gr , χρησιμοποιώντας κωδικό 1175. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι παραγγελίες εξτρά εξοπλισμού πρέπει να έχουν σταλεί στην τεχνική 
εταιρεία EXPOWORK έως 20 Νοεμβρίου. 

 

10. ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Ο Εκθεσιακός χώρος θα φυλάσσεται από Ιδιωτική εταιρεία Φύλαξης . Ο οργανωτής δεν έχει 
ευθύνη για την πιθανή φθορά ή απώλεια εμπορευμάτων και αντικειμένων από τα περίπτερα, 
όπως και για τα πιθανά ατυχήματα προσωπικού των εκθετών στη διάρκεια της έκθεσης, της 
προετοιμασίας και της αποξήλωσης. 

Συνιστάται στους εκθέτες μετά το τέλος του ωραρίου επίσκεψης της έκθεσης, να μην 
αφήνουν laptops, notebooks, φωτογραφικές μηχανές και άλλα ηλεκτρονικά είδη στα 
περίπτερά τους. 

Όλοι οι εκθέτες θα πρέπει να βρίσκονται στα περίπτερά τους μισή ώρα πριν την έναρξη του 
ωραρίου της έκθεσης και μισή ώρα μετά τη λήξη. 

 

11. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με το Νόμο απαγορεύεται ρητά η πώληση εμπορευμάτων.  

 
12. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ   
                
Στο Εκθεσιακό Κέντρο λειτουργεί χώρος για την ελεύθερη στάθμευση  οχημάτων επισκεπτών 
και υπάρχει ιδιαίτερος χώρος στάθμευσης για τους εκθέτες που βρίσκεται ανάμεσα στις 
αίθουσες 3 και 4.  
Κάθε εκθέτης δικαιούται μία θέση στάθμευσης ενώ το προσωπικό του μπορεί να σταθμεύει στο 
χώρο στάθμευσης των επισκεπτών. 

 
13. ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΚΘΕΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
             
Οι εκθέτες θα λάβουν έγκαιρα link όπου θα καταχωρούν για κάθε ένα από τα άτομα του 
προσωπικού τους ,που θα υποστηρίξουν το περίπτερό τους , τα στοιχεία του. 
 
Μετά το τέλος της καταχώρησης θα παραλαμβάνει κάθε άτομο με e-mail την κάρτα εισόδου 
και το Barcode . 
 
Η κάρτα είναι απαραίτητη για την Είσοδο στην Έκθεση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
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Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσουν Β2Β meetings με τους Hosted Buyers 
πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα τους για την είσοδο τους στην αίθουσα των Β2Β. 
 
Οι εκθέτες θα παραλάβουν από τη Γραμματεία ( που θα λειτουργεί στο εκθεσιακό από την 
Τετάρτη 4  Δεκεμβρίου ) μόνο τα πλαστικά Badges για το προσωπικό τους και μέσα σε αυτά θα 
τοποθετήσουν τις κάρτες εισόδου. 
Ο κάθε εκθέτης θα παραλάβει 5 πλαστικά Badges και σε περίπτωση που θα χρειαστεί 
περισσότερα θα πρέπει να ενημερώσει με e-mail ( admin@leaderexpo.gr) το αργότερο έως 25 
Οκτωβρίου πόσα επιπλέον θα χρειαστεί. 
 
Το ίδιο σύστημα έχει ήδη εφαρμοστεί στο site μας για τους επισκέπτες μας και οι επισκέπτες 
που εγγράφονται παραλαμβάνουν άμεσα τα Barcodes εισόδου. 
 
 
 

14. ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
                 
Η επίσημη τελετή των εγκαινίων της Έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 
Δεκεμβρίου  και ώρα 16.00 από τον Υπουργό Τουρισμού κο Χάρη Θεοχάρη. Αναλυτικές 
πληροφορίες για την Τελετή Έναρξης θα σταλούν στους Εκθέτες 20 Νοεμβρίου. 
 
15. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  
 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 
Για τη μεταφορά των επισκεπτών ο οργανωτής θα διαθέσει πούλμαν προς και από το 
εκθεσιακό  
 
1) Από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κάθε 5 λεπτά. Η στάθμευση γίνεται στο χώρο 
Αφίξεων απέναντι ακριβώς από το ξενοδοχείο Sofitel. 
 
2) Από το σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας  του Μετρό. Πρώτη αναχώρηση 9.30 πμ. Και 
τελευταία 18.00 μμ. Τη Κυριακή 8 Δεκεμβρίου η τελευταία ανα χώρηση από Δουκ. Πλακεντίας 
θα είναι στις 16.00. Τελευταία αναχώρηση από το Metropolitan στις 20.00. 
 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ Ι.Χ. ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
  
Η πρόσβαση στο METROPOLITAN EXPO είναι κάτι παραπάνω από εύκολη, με πλήθος 
επιλογών μετακίνησης, με Metro, Λεωφορείο, Αεροπλάνο και Αυτοκίνητο. 
 
Βρίσκεται στο τέλος της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, μόλις 2 km μετά από τα κτίρια του  
και λίγα λεπτά από τον σταθμό του Metro και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο 
Αεροδρόμιο. 
 
Τέλος, η θέση του το καθιστά ιδανικό προορισμό για μετακινήσεις με αεροπλάνο  
 
Πιο αναλυτικά: 
 
Οδικώς 
  
Μέσω της Αττικής Οδού, 2 km μετά από όλους τους χώρους του Αεροδρομίου (Αφίξεις, 
Αναχωρήσεις, Ξενοδοχείο, σταθμό Metro κλπ), με άνετους χώρους στάθμευσης. 
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Με αεροπλάνο 
  
Το METROPOLITAN EXPO απέχει ελάχιστα από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος  
  
Μέσα μαζικής μεταφοράς 
 
 
Metro 
Στάση Αεροδρόμιο, γραμμή 3 – Αιγάλεω / Μοναστηράκι / Δουκ. Πλακεντίας / Αεροδρόμιο 
 
Προαστιακός Σιδηρόδρομος  
Στάση Αεροδρόμιο , γραμμή Νερατζιώτισσα – Δουκ. Πλακεντίας / Αεροδρόμιo 
 
ΟΑΣA 
Ολα τα λεωφορεία Express της Αττικής για Αεροδρόμιο (X92 / Κηφισιά – X93 / ΚΤΕΛ Κηφισού 
& Λιοσίων –  X94 / Σύνταγμα – X96 / Πειραιάς – X97 / Δάφνη) 
 
ΚΤΕΛ 
Σύνδεση με Λιμάνι Ραφήνας, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Καλύβια και Λαύριο 
 
16. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ                                                
 

1. Προβολή του Banner της έκθεσης στο web site του εκθέτη 
 
Οι εκθέτες μπορούν να ανεβάσουν στην πρώτη σελίδα του site τους το επισυναπτόμενο 
banner συμμετοχής στην έκθεση.  Είναι ένας απλός και σημαντικός τρόπος να ενημερώνονται 
οι επισκέπτες της ιστοσελίδας για την συμμετοχή της εταιρίας στην έκθεση και να 
προγραμματίζουν να την επισκεφθούν στο περίπτερό της.  
Από το banner της Έκθεσης, μπορεί να γίνεται link στο site της Έκθεσης aite.gr 
  
Επισυνάπτουμε το αρχείο του banner . 
 
 

17.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β2Β MEETINGS  
( Η υπηρεσία αφορά αυστηρά και μόνο τους εκθέτες) 
 
Για τον προγραμματισμό των Β2Β συναντήσεων , οι εκθέτες θα χρησιμοποιήσουν online 
σύστημα. 
Ο κάθε εκθέτης θα πρέπει να ορίσει ένα ή δύο άτομα ( όπως ορίζεται στη Δήλωση 
Συμμετοχής) από την εταιρία του που θα είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό των 
συναντήσεων με τους Hosted Buyers και να αποστείλει στη διοργάνωση το ονοματεπώνυμό 
του και το e-mail του το οποίο και θα χρησιμοποιήσει στο σύστημα. 
Τα στοιχεία αυτά είναι μοναδικά για το λόγο αυτό απαιτείται από τον εκθέτη σωστός 
προγραμματισμός. 
Από την ίδια επιχείρηση δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής δεύτερου ατόμου στο online 
σύστημα  εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκθέτης ,με βάση τη Δήλωση 
Συμμετοχής θα πραγματοποιήσει άνω των 60 Β2Β συναντήσεων . 
Απαγορεύεται αυστηρά η κοινοποίηση οποιονδήποτε στοιχείων των Hosted Buyers σε τρίτους 
καθώς και η κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης στο online σύστημα. Με αυτό τον τρόπο 
προστατεύονται όλοι οι εκθέτες έναντι όλων των υπολοίπων που δεν συμμετέχουν στην 
Έκθεση. 
Για το online  σύστημα θα σταλούν σε όλους τους εκθέτες αναλυτικές πληροφορίες έως 12 
Νοεμβρίου . 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗ 
 
LEADEREXPO- LEADERTECH , ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, 15122  ΜΑΡΟΥΣΙ, 
Τηλ 210-6141164, 210-6141223, 210-6122164 ,Fax 210-8024267   
Στοιχεία υπευθύνων για την προετοιμασία της Έκθεσης 
κα Μαριάννα Παναγιώτου ( admin@leaderexpo.gr) 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EXPOWORK 
 
EXPOWORK 
METROPOLITAN EXPO, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 
Τ.Κ. 190 19 Σπάτα, Αττική 
ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 800 48 
τηλ.: +30 210 3542990 
fax: +30 210 3542999 
e-mail: expowork@expowork.gr 
website: www.expowork.gr 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
 
METROPOLITAN EXPO 
 
METROPOLITAN EXPO, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 
Τ.Κ. 190 19 Σπάτα, Αττική 
Τηλ: 210-3542900 
 
 
 
 
 


