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H SWOT
Η SWOT | Hospitality Management Company είναι εταιρεία Διαχείρισης &

Ανάπτυξης Τουριστικών Επιχειρήσεων και δραστηριοποιείται σε τέσσερις

βασικούς τομείς με σκοπό την εξέλιξη και ανάπτυξη του τουρισμού και των

επιχειρήσεων του, εντός & εκτός Ελλάδας.

Διαχείριση Ξενοδοχείων | Προώθηση Πωλήσεων & Marketing | Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες Επενδύσεων  | Διοργάνωση Forum

Η SWOT είναι η διοργανώτρια εταιρεία του Boutique Hotels Forum από το 2016

αλλά και του βραβευμένου, Business Travel Professionals Forum, ως την πιο

αποτελεσματική διοργάνωση τουρισμού για το 2018, που πραγματοποιείται τα

τελευταία 7 χρόνια με μεγάλη επιτυχία στο τέλος κάθε έτους, ως μια μεγάλη

συνάντηση Β2Β πωλήσεων για τα σημαντικότερα ξενοδοχεία της Ελλάδας.



η διοργάνωση
H SWOT | Hospitality Management Company στοχεύοντας στην ανάπτυξη και την

προβολή των ξενοδοχείων της Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη το

1ο North Greece Hospitality Forum , το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στα

ξενοδοχεία της συγκεκριμένης περιοχής.

 

Το Forum επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητες υπηρεσιών φιλοξενίας της

Βόρειας Ελλάδας αλλά της περιοχής γενικότερα και να φέρει σε επαφή τους

συμμετέχοντες με τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς, με

σκοπό την αύξηση κρατήσεων και συνεργασιών.



02 | 04 | 2020
Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία & Χώρος Διοργάνωσης

10:00 - 14:00



Το Forum αφορά ξενοδοχεία
κατηγορίας 3* αστέρων και
άνω, εποχιακά ή μη, που
βρίσκονται στην Βόρεια
Ελλάδα

ΠΟΙΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
 



γιατί να συμμετέχετε



 
 

Κάνετε το πρώτο βήμα για τη γνωριμία σας με εκπροσώπους ταξιδιωτικών
γραφείων της Ελλάδας και του εξωτερικού οι οποίοι θα μάθουν για εσάς και θα

προωθήσουν το κατάλυμα σας σε δίκτυα πελατών ανά τον κόσμο.

Δείτε τα αποτελέσματα των επαφών σας, αμέσως μετά το forum

 
Έχετε την ευκαιρία να προωθήσετε το ξενοδοχείο σας,

να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα σας, να δημιουργήσετε νέες συνεργασίες και
να ισχυροποιήσετε τις ήδη υπάρχουσες.

 
Συμμετέχετε στη μοναδική διοργάνωση που απευθύνεται μόνο σε 

ξενοδοχεία της Βόρειας Ελλάδας και προβάλλει αποκλειστικά 
την συγκεκριμένη περιοχή της χώρας μας 



09.00 - 09.30 / Εγγραφές & Καλωσόρισμα / Coffee
09.30 - 10.00 / Χαιρετισμοί Επισήμων & Χορηγών
10.00 - 14.00 / B2B Συναντήσεις
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FORUM



Desk με σήμανση του ξενοδοχείου σας για την
πραγματοποίηση των συναντήσεων σας

Συναντήσεις με ταξιδιωτικά γραφεία
και εταιρείες της Ελλάδος καθώς και

εκπροσώπων γραφείων του
εξωτερικού

Ηλεκτρονική λίστα με τα πλήρη στοιχεία των
επισκεπτών - επαγγελματιών προς

αξιοποίηση από την πλευρά σας

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

SIGNAGE

Προβολή μέσω του website  και των
Social Media της SWOT

Αναφορά του ξενοδοχείου σας σε όλα τα
newsletters που αποστέλλονται από τη SWOT

στα πλαίσια της διοργάνωσης

Αναμνηστικό δώρο από τη διοργάνωση



 

Kόστος συμμετοχής / desk 

950
* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%



Επικοινωνήστε μαζί μας: 
+30 210 33 92 200-1

forum@swot.gr

Ολοκληρώστε εδώ τις διαδικασίες εγγραφής
forum.swot.gr

https://forum.swot.gr/
https://forum.swot.gr/

