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MEDITERRANEAN  

PANORAMA 2017 
Tourism, gastronomy and culture 

 

18 – 19 Μαρτίου,   Στοκχόλμη 
Πρόταση Ομαδικής Συμμετοχής  

 

Η 4η GREKLAND PANORAMA μέσα στην 1η MEDITERRANEAN PANORAMA έκθεση, την μοναδική έκθεση 

τουρισμού & γαστρονομίας στην Στοκχόλμη!  Το Mediterranean Panorama, που θα αναπτυχθεί σε χώρο 

8.000 τ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο της Στοκχόλμης Stockholmsmässan. Θα ενσωματώσει και θα 

μετεξελίξει το Grekland Panorama, την έκθεση αποκλειστικά για την Ελλάδα, το οποίο κατέγραψε 

μεγάλη επιτυχία, τα τελευταία τρία χρόνια. Η επισκεψιμότητα της 3ης έκθεσης Grekland Panorama τον 

Φεβρουάριο 2016, έφθασε τους 11.000 επισκέπτες, και αποτέλεσε την μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού 

της Σουηδίας! 165 εκθέτες, και 35 προορισμοί από όλη την Ελλάδα έδωσαν δυναμικά το παρόν.  

Η ΑΝΕΛΙΞΗ μέσω του προγράμματος export cluster και σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρεία 

NORTHEVENTS προτείνει ομαδική συμμετοχή στην έκθεση. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την παρουσία τους στα σημαντικά γεγονότα με 

πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μεμονωμένη συμμετοχή και επαγγελματική εκπροσώπηση από 

τα ειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της ΑΝΕΛΙΞΗΣ.  
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ΤΡΟΦΙΜΑ  |   Mediterranean Food Village 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  |   Green Tourism Pavilion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην 4η GREKLAND PANORAMA θα υπάρχει ένας ξεχωριστός τομέας παρουσίασης για τα επισκέψιμα 

οινοποιεία της Ελλάδας. Οι Σουηδοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ολόκληρο 

το φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που έχει να προσφέρει η χώρα μας στον κλάδο του 

οινοτουρισμού.  Σχεδόν 2.000.000 Σουηδοί επισκέπτονται την χώρα μας κάθε έτος ενώ είναι γνωστή η 

προτίμηση των Σουηδών στις περιηγητικές δραστηριότητες και η αγάπη τους για το κρασί 

 

 

Το κόστος συμμετοχής στην αποστολή της ΑΝΕΛΙΞΗΣ είναι 2.700 € πλέον ΦΠΑ για κάθε επιχείρηση. 

Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται η ενοικίαση και το στήσιμο του περιπτέρου, η αποστολή δειγμάτων & 

εντύπων, εκπροσώπηση από στελέχη της ΑΝΕΛΙΞΗΣ, αναλυτικό report με τα αποτελέσματα και τις 

επαφές που πραγματοποιήθηκαν.  

Δεν συμπεριλαμβάνονται: το προωθητικό υλικό κάθε επιχείρησης.  

Το προαναφερόμενο ποσό προϋποθέτει τη συμμετοχή τουλάχιστον 3 εκθετών.  

Σε περίπτωση προϊόντων ψυγείου υπάρχει επιβάρυνση 300 € πλέον ΦΠΑ  

Τρόπος πληρωμής :  

60% με τη δήλωσης συμμετοχής  

40% μέχρι 10 Μαρτίου 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 3 Φεβρουαρίου  

 

Διοργάνωση της έκθεσης:     


