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Έδεσσα 01.06.2018 

 

Εκθεσιακή Συμμετοχή της Έδεσσας-Ορεινής Πέλλας  

στην Έκθεση Philoxenia 2018 

 

Ο Δήμος Έδεσσας συμμετέχει στην φετινή έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2018 στο 

εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης (9-11 Νοεμβρίου) προβάλλοντας τα αξιοθέατα της 

πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής Πέλλας. Η εκθεσιακή συμμετοχή της 

Έδεσσας οργανώνεται μέσα από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Έδεσσας.  

Στην φετινή εκθεσιακή παρουσία της Έδεσσας & της Ορεινής Πέλλας οργανώνονται μια 

σειρά από δράσεις στις οποίες καλούμε οργανωμένα τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις 

επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων γαστρονομίας με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και 

της περιοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έτσι ώστε το αποτέλεσμα της συνολικής 

προωθητικής ενέργειας να είναι θετικό και αναγνωρίσιμο. 

Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα προβολής και στην έκθεση Philoxenia εξασφαλίζετε 

πρόσβαση στο εργαλείο δικτύωσης αξιοθεάτων και υπηρεσιών της Edessa City Card, η 

οποία ξεκίνησε με επιτυχία την περσινή χρονιά και που στοχεύει στην οργάνωση του 

προορισμού Έδεσσα & Ορεινή Πέλλα με τρόπο ώστε τα περισσότερα οφέλη να γυρνούν 

στην τοπική κοινωνία, να διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα, η αποτελεσματικότητα και η 

βιωσιμότητα.  

Κοινός μας στόχος είναι ο 12μηνος τουρισμός μέσα από τον συνδυασμό υπηρεσιών από 

όλους μας ώστε η παραμονή τους στον τόπο μας να μείνει ως αξέχαστη και μοναδική 

εμπειρία. 

Η επιτυχία της συμμετοχής στηρίζεται και στην δική σας συνεργασία. Σας προτείνουμε να 

συμμετέχετε με την δική σας αυτόνομη παρουσία προβολής (Δείτε την πρόταση μας 

αναλυτικά) εντός του περιπτέρου της Έδεσσας. Τα εξειδικευμένα στελέχη θα σας μυήσουν 

στην αξιοποίηση της εκθεσιακής παρουσίας έτσι ώστε ο προορισμός Έδεσσα & Ορεινή 

Πέλλα με τις επιχειρήσεις και τους φορείς του να αποκομίσει όσο το δυνατό τα 

περισσότερα οφέλη. 
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Συμμετοχή στο Περίπτερο της Έδεσσας στην έκθεση PHILOXENIA 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕA 

Όνομα / Τηλ / E-mail 

Υπηρεσίες Προβολής που παρέχονται  
στον φορέα / Επιχείρηση 

Αξία 
Αξία 

Πακέτου 

Παρατ
η 

ρήσεις 

(Κυκλώστε την επιλογή σας>)  350,00€  
1-Παρουσία στην έκθεση Philoxenia εντός περιπτέρου της Έδεσσας με 
ξεχωριστό Desk  στο οποίο περιλαμβάνεται  Έγχρωμη εκτύπωση  Logo  / 
φορέα στο Desk*και παρουσία Εκπροσώπου σας με κάρτα εκθέτη 
(δυνατότητα εισόδου/εξόδου όλες τις ημέρες) 

 
 

250,00€   

2-Παρουσίαση εντύπου / κάρτας σε κοινόχρηστο χώρο (Philoxenia) μαζί 
με άλλες επιχειρήσεις 

 
Περιλ   

3- Καταχώριση Ημισέλιδη στον 64σέλιδο Οδηγό Edessa City Card, 
Έγχρωμη, Διαφημιστική Καταχώριση (Α5/2), Tirage 2500 Θέσεις 6  

 
90,00€   

4-Καταχώριση Ημισέλιδη στον 64σέλιδο Οδηγό Edessa City Card, 
Ασπρόμαυρη, Διαφημιστική Καταχώριση (Α5/2), Tirage 2500 Θέσεις 6  

 
60,00€   

5-Προβολή στο www.edessacity.gr   
(Κυλιόμενο Banner στην πρώτη σελίδα) 

 
30,00€   

6-Προβολή στο Facebook Edessa Tourist Information  
(Κυλιόμενο Banner) 

 
30,00€   

7- Προβολή σε Θεματικό Δίγλωσσο Μονόφυλλο 10Χ20cm Αξιοθέατου με 
διαφημιστική καταχώριση (10Χ4cm, Χ2), Tirage 2500Χ12 Θέσεις 24  

 
90,00€   

8-Δίγλωσσο Μονόφυλλο 10X20cm για την επιχείρηση με σχεδιασμό* & 
εκτύπωση (tirage 2500) 

 
90,00€   

9-Βασική Ιστοσελίδα στο www.edessacity.gr  διάρκειας 1 έτους 60,00€   

10-Δημιουργία Διαφημιστικού Βίντεο Σποτ της επιχείρησης από 
εξειδικευμένο συνεργείο και προβολή καθόλη την διάρκεια της έκθεσης.  

 
200,00€ 

  

Έκπτωση Bronze Member Edessa City Card  
Έκπτωση Καταβολής μέχρι τις 10.09.2018 

10% 10%  

11-Παρουσία σε 10 επιχειρηματικά Ραντεβού κατά την διάρκεια της  
Έκθεσης. Ισχύει μόνο για όσους έχουν DESK (Δεν περιλαμβάνεται  ΦΠΑ &  
Πληρώνεται απευθείας στην HELEXPO-PHILOXENIA από εμάς) 

 
150,00€   

Σύνολο Για Πληρωμή >                                          
*Μακέτα δική σας ** Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα 
 
Ημερομηνία …………………………………………………………… 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία  
Ισχύουν και είναι αληθή. Αναγνωρίζω ότι η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Έδεσσας είναι η μόνη υπεύθυνη για την εκθεσιακή 
παρουσία της Έδεσσας & της Ορεινής Πέλλας 
 

Για την Δημοτική Κοινωφελή 
 Επιχείρηση Έδεσσας 

 
 

Νατάσσα Ιατρίδου 

 

Λογιστήριο ΔΗΚΕΔΕ / Εκδόθηκε Τιμολόγιο Νο ……………..………. Ημερομηνία ……………….………… ΑΦΜ …………..………. 

http://www.edessacity.gr/
http://www.edessacity.gr/
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1-DESK ΕΚΘΕΤΗ (Κατηγορία Πακέτου 350) 

Περιλαμβάνεται :  
Α) ωφέλιμος χώρο 105cm X 40cm για τοποθέτηση εντύπων & αντικειμένων αποκλειστικά 
δικά σας. Το DESK διαθέτει 2 ράφια για αποθήκευση εντύπων στην μη ορατή πλευρά.  
Β) έγχρωμη εκτύπωση μεγέθους 170cm Χ 98cm(υ) σύμφωνα με την μακέτα που θα μας 
αποστείλετε. Εάν η μακέτα δεν αποσταλεί εγκαίρως θα χρησιμοποιηθεί αυτή της 
φωτογραφίας.  
Γ) Σε περίπτωση που οι χορηγοί υπερβαίνουν την φέρουσα ικανότητα θα εμφανίζονται δύο 
επιχειρήσεις στον Τύπο 1. Στον Τύπο 2 θα εμφανίζεται μία επιχείρηση. 
 

   
Εμπρόσθια Όψη – Τύπος 1  Πίσω Όψη – με 2 Ράφια       Τύπος 2 
 

Οι προδιαγραφές της Μακέτας είναι : 
 

 

ΣΣ οι χώροι 34cm X 98cm(υ) αποτελούν πλάγιες όψεις της ίδιας ενιαίας εκτύπωσης (στήριξη VELCRO) 

 

2-ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΕ ΟΔΗΓΟ 

 3-ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΕ ΟΔΗΓΟ  

Προδιαγραφές  : 
Α) Ελληνικά / Αγγλικά Κείμενο max 20 λέξεων 
Β)  Έγχρωμη ή Ασπρόμαυρη εκτύπωση μεγέθους 7,5cm Χ 21cm(υ) σύμφωνα με την μακέτα 
που θα κάνουμε εμείς εκτός αν μας την αποστείλετε. Εάν η μακέτα δεν αποσταλεί εγκαίρως 
θα εκτυπωθεί υλικό με βάση τα στοιχεία που έχετε στο δικτυακό σας τόπο. 
 

 

http://www.edessacity.gr/
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7- ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΗ  

Προδιαγραφές  :  Έντυπο/Μονόφυλλο σε  
Α) Ελληνικά / Αγγλικά Κείμενο max 120 λέξεων 
Β) έγχρωμη εκτύπωση μεγέθους 10cm Χ 21cm(υ) σύμφωνα με την μακέτα που θα κάνουμε 
εμείς εκτός αν μας την αποστείλετε. Εάν η μακέτα δεν αποσταλεί εγκαίρως θα εκτυπωθεί 
υλικό με βάση τα στοιχεία που έχετε στο δικτυακό σας τόπο. 
 

9-ΒΑΣΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ 

Προδιαγραφές  : 
Α) Ελληνικά / Αγγλικά Κείμενο max 120 λέξεων 
Β) Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 300dpi που θα μας αποστείλετε εσείς. Εάν το υλικό δεν 
αποσταλεί εγκαίρως το δημιουργικό θα οργανωθεί με βάση τα στοιχεία που έχετε 
δημοσιοποιήσει στο δικτυακό σας τόπο ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης .  
Γ) Σελίδα σε Βάση Δεδομένων με βάση τα στοιχεία δήλωσης 
Δ) Banner 1000X200px στην σελίδα των Καταλυμάτων της περιοχής  

 

10-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ 

Προδιαγραφές  : 
Α) Ελληνικά / Αγγλικά Κείμενο max 120 λέξεων 
Β) Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 300dpi που θα μας αποστείλετε εσείς. Εάν το υλικό δεν 
αποσταλεί εγκαίρως το δημιουργικό θα οργανωθεί με βάση τα στοιχεία που έχετε 
δημοσιοποιήσει στο δικτυακό σας τόπο ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης .  

 

 
 

 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR44 0172 2530 0052 5302 9024 646 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  GR12 0110 3400 0000 3405 0501 468 
Στην αιτιολογία να αναγράφεται : PHILOXENIA το ΑΦΜ και το όνομα της επιχείρησης 
 

 
Όλες οι εργασίες εκτελούνται με την υπογραφή συμφωνητικού αρχικά εκ μέρους σας και η 
αποδοχή ολοκληρώνεται με την εκ μέρους μας αποδοχή και αποστολή επιβεβαίωσης και 
του συμφωνητικού που ισχύει μόνο αν έχει υπογραφή/σφραγίδα και από τα 2 μέρη.  
Οι εκπτώσεις ισχύουν μόνο εάν  τηρούνται οι ημερομηνίες & οι σχετικοί όροι. 

http://www.edessacity.gr/

