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Χορηγικα Πακέτα



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
 

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ
 
Ταξιδιωτικά γραφεία Ελλάδος & Εξωτερικού 
Εταιρείες
Σπόνσορες



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

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FORUM

F O R UM . SWOT . G R



γιατί να συμμετέχετε
ως χορηγοί



 
Εδώ έχετε μπροστά σας, αυτούς που περιμένετε να σας επισκεφθούν

στις εκθέσεις και στα καταστήματα σας, χωρίς να τους ψάχνετε.
Τουλάχιστον 50 τουριστικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στο Forum 

 
Αποκτάτε πρόσβαση στον πιο εμπορικό κλάδο της χώρας μας, 

άμεσα και κυρίως...με τους decision makers.

Κάθε προβολή...επιστρέφει στην εταιρεία σας! 
Με τη συμμετοχή σας στο Forum αυξάνετε την αναγνωρισιμότητα

 της εταιρείας σας
 

Βλέπετε τα αποτελέσματα των επαφών σας, αμέσως μετά το
forum αφού κάθε ξενοδοχείο που συμμετέχει ή άλλη

τουριστική επιχείρηση που επισκέπτεται τη διοργάνωση
μπορεί να είναι οι αυριανοί σας πελάτες

F O R UM . SWOT . G R



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Stand με σήμανση της εταιρείας σας εντός του
χώρου του Forum για προωθητικές ενέργειες

και συναντήσεις με συμμετέχοντες &επισκέπτες

5λεπτη παρουσίαση της εταιρείας σας
στους συμμετέχοντες, την ημέρας της

διοργάνωσης

1 ολοσέλιδη καταχώρηση στο περιοδικό της SWOT,
που διανέμεται σε περισσότερες από 1000

εταιρικές διευθύνσεις της τουριστικής αγοράς

Δυνατότητα τοποθέτησης 1 roll up
στο stand της εταιρείας σας

10-20%

Προβολή στο backdrop ομιλιώνΈκπτωση 10% -15%-20% σε επόμενη
χορηγική συμμετοχή 

SIGNAGE



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δυνατότητα τοποθέτησης δώρου
και ενημερωτικών φυλλαδίων σε

όλα τα desks

Αναφορά της εταιρείας σας σε όλα τα
newsletters που αποστέλλονται από τη SWOT

στα πλαίσια της διοργάνωσης

Ηλεκτρονική λίστα με τα πλήρη στοιχεία των
επισκεπτών - επαγγελματιών προς

αξιοποίηση από την πλευρά σας

Προβολή σε 2 Roll Up Stands, με το σύνολο
των χορηγών της διοργάνωσης

Προβολή μέσω του website  και των Social
Media της SWOT FORUM



 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

850
+ΦΠΑ 24%

F O R U M . S W O T . G R



 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

1500
+ΦΠΑ 24%

F O R U M . S W O T . G R



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

2500
+ΦΠΑ 24%

F O R U M . S W O T . G R



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

forum@swot.gr

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


