
 

 
 

 
 

GREEK PANORAMA 
Η 2η Έκθεση για τον Εναλλακτικό Τουρισμό και την γαστρονομία   
Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 14-15 Νοεμβρίου 2020 
 

 

 
Η έκθεση GREEK PANORAMA είναι η μοναδική διοργάνωση που παρουσιάζει τον 
εναλλακτικό τουρισμό και την γαστρονομία της Ελλάδας στο κέντρο της Αθήνας. 
Η  1η έκθεση  γνώρισε  μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, αποδεικνύοντας ότι αυτή είναι η 
αποκλειστική διοργάνωση για τον Εναλλακτικό τουρισμό και είναι η πλέον στοχευόμενη.  
 
Η  έκθεση  έχει σκοπό  να ενημερώσει τους επισκέπτες  της  για όλες τις αξίες και τα αγαθά 
του τόπου μας. Τόποι και τοπία, προϊόντα και άνθρωποι, ιστορία και παράδοση, δρώμενα  
και τελετουργίες, τουρισμό και εναλλακτικές δραστηριότητες, γεύσεις, τοπικές κουζίνες, 
δίνουν μία συνολική παρουσίαση κάθε προορισμού της Ελλάδας. 
 
Στην έκθεση συμμετέχουν προορισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις, ειδικές μορφές 
τουρισμού, τουριστικά γραφεία και προϊόντα γαστρονομίας.  
 

 

 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 2019: 
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Γιατί να Συμμετέχω στην Έκθεση; 
 Η  μοναδική έκθεση για τον εναλλακτικό  τουρισμό και την τοπική 

γαστρονομία 
 Στην πρωτεύουσα, στο κέντρο της Αθήνας 
 Στο εμβληματικό Ζάππειο μέγαρο 
 Άμεση σύνδεση με ΜΜΜ, όπως μετρό, τραμ, λεωφορεία 
 Μεγάλες Προσφορές και Πωλήσεις στο κοινό τις ημέρες της Έκθεσης  
 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
με βάση τον Εναλλακτικό και Εποχιακό Τουρισμό: 
 Τουρισμός Περιπέτειας (τουρισμός υπαίθρου, ορειβατικοί και πεζοπορικοί 

σύλλογοι,  trekking, rafting, canoe-kayaking, ποδηλασία, ιππασία, κα.) 
 Χειμερινός Τουρισμός (χιονοδρομικά κέντρα, χειμερινά σπορ και υπηρεσίες)  
 Γαστρονομικός Τουρισμός και Προϊόντα (γευσιγνωσίες, μαγειρική, τοπικά 

παραδοσιακά προϊόντα, γυναικείοι συνεταιρισμοί, κα.) 
 Οικοτουρισμός (ταξιδιωτικές εμπειρίες σε αρμονία με την φύση, bird watching, 

οικολογικά καταλύματα)  
 Αγροτουρισμός (καταλύματα & δραστηριότητες στην φύση με την γεωργία, την 

κτηνοτροφία, μελισσοκομία, κα.) 
 Θαλάσσιος Τουρισμός (yachting, καταδυτικά κέντρα, water sports) 
 Πολιτιστικός Τουρισμός (καρναβάλια, τοπικά ήθη και έθιμα, αρχαιολογικοί χώροι, 

ιστορικά μνημεία, μουσεία, κα.) 
 Ιαματικός Τουρισμός (ιαματικά κέντρα και υπηρεσίες) 
 Τουρισμός Ευεξίας (ήπιες δραστηριότητες στην φύση, θεραπευτικά προγράμματα, 

yoga, spa, ειδικά προϊόντα, διαμονή, κα.) 
 Οινοτουρισμός (οινογνωσίες, επισκέψιμα οινοποιεία, εκπαιδευτικά σεμινάρια) 
 Αθλητικός Τουρισμός (αθλητικές διοργανώσεις & event) 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
Έκθεση GREEK PANORMA, Ζάππειο Μέγαρο, 14 - 15.11.2020 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΦΟΡΕΙΣ 
 

ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ 

 

9τμ Stand (3X3 μέτρα) 
1 counter, εκτύπωση αφισών στο counter 
(100X100cm) και στην πλάτη του περιπτέρου 
(300X250cm) 1 τραπέζι συναντήσεων με 2 
καρέκλες επισκεπτών, WiFi, παροχή ρεύματος 

2.000€* 

 

12τμ Stand (3X4 μέτρα) 
2 counters, εκτύπωση αφισών στα counter 
2Χ(100X100cm) και στην πλάτη του περιπτέρου 
(400X250cm) 2 τραπέζια συναντήσεων με 2 
καρέκλες επισκεπτών το κάθε ένα, WiFi, παροχή 
ρεύματος 

3.000€* 

 

18τμ Stand (3X6 μέτρα) 
3 counters, εκτύπωση αφισών στα counter 
3Χ(100X100cm) και στην πλάτη του περιπτέρου 
(600X250cm) 2 τραπέζια συναντήσεων με 2 
καρέκλες επισκεπτών το κάθε ένα, WiFi, παροχή 
ρεύματος 

4.000€* 

 

24τμ Stand (3X8 μέτρα) 
4 counters, εκτύπωση αφισών στα counter 
4Χ(100X100cm) και στην πλάτη του περιπτέρου 
(800X250cm) 4 τραπέζια συναντήσεων με 2 
καρέκλες επισκεπτών το κάθε ένα, WiFi, παροχή 
ρεύματος. 1 Παρουσίαση Προορισμού για το 
κοινό, διάρκειας 30 Λεπτών, στην Αίθουσα 
Διαλέξεων. 

6.000€* 

 

30τμ Stand (3X10 μέτρα) 
5 counters, εκτύπωση αφισών στα counter 
5Χ(100X100cm) και στην πλάτη του περιπτέρου 
(100X250cm) 5 τραπέζια συναντήσεων με 2 
καρέκλες επισκεπτών το κάθε ένα, WiFi, παροχή 
ρεύματος. 2 Παρουσιάσεις Προορισμού για το 
κοινό, διάρκειας 30 Λεπτών η κάθε μία, στην 
Αίθουσα Διαλέξεων. 
 

8.000€* 

* Δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ εφόσον ο ΑΦΜ είναι ενημερωμένος για ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές (VIES Reporting). Τελική Καθαρή Τιμή. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Παρουσιάσεις Τουριστικών Προορισμών  
Παρασκευή και Σάββατο, 14 & 15 Νοεμβρίου 2020 
 
Ειδικά για τους τουριστικούς προορισμούς, παρέχεται δυνατότητα παρουσίασης στο κοινό 
της Έκθεσης, για τις ημέρες  Σάββατο και Κυριακή  (14 & 15 Νοεμβρίου), διάρκειας 30 
λεπτών σε ειδικό χώρο Διαλέξεων που θα λειτουργεί καθ όλη την διάρκεια της GREEK 
PANORAMA. Οι θέσεις στο πρόγραμμα είναι περιορισμένες.  
 
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Αποκλειστικός Διοργανωτής L.B. NORTH EVENTS LTD 
Επωνυμία: L.B. North Events Ltd 
Διεύθυνση και Έδρα: 4 Prometheus Street, Executive Center, 3rd Floor,  
CY-1065 Nicosia, Cyprus,  ΑΦΜ CY10250685P 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας North Events για την Ελλάδα: 210 9713 281, 210 9734859 
Email: info@greekpanorama.gr, Website: www.greekpanorama.gr 
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