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 Πλήρης και ολοκληρωμένη εκδήλωση μπροστά σε

χιλιάδες επισκέπτες.

 Εταιρίες/οργανισμοί προωθούν και πουλάνε τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

 Η Ελλάδα παρουσιάζεται στο κέντρο του Βελιγραδίου –

Πλατεία της Δημοκρατίας (Trg Republike).

 Οι πολύ επιτυχημένες προηγούμενες εκδήλωσεις

(2016/2017) καλύφθηκαν και υποστηρίχθηκαν από όλα

τα μέσα ενημέρωσης, από τους πιο σημαντικούς

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι



Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (EOT)

Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας

Τουριστικός οργανισμός Βελιγραδίου

Επιμελητήριο Λάρισας

Ξενοδοχείο Excelsior                                           

Τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής

Intracom Telecom

Coca-Cola HBC Serbia

EKO Serbia - Hellenic Petroleum

Mercator

Super Vero (Veropoulos Group)

Olimpex

Minerva

Mellon Serbia

AXA insurance

Glob Metropoliten tours

Εθνικό Θέατρο του Βελιγραδίου

Θέατρο Terazije

Jovanjica

ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Hrana Mediterana

Τράπεζα Πειραιώς

Galaxy

Con-truck

Telekom Srbija

Ξενοδοχείο Junior

Marbo product

Olimpia

Greek Holidays

Samos wine

Sigma Olive wine

Agkistri taverna

Παπαγεωργίου Α.Ε.

Heineken

Ξενοδοχείο Metropol

Mouzenidis travel

Coffee brands

G4S

Atlas security



 Οι πολίτες της Σερβίας επιλέγουν την Ελλάδα ως τον
πλέον ευνοϊκό τουριστικό προορισμό. Στους Σέρβους
αρέσουν τα τοπικά φαγητά, ο ελληνικός πολιτισμός, η
μουσική και τα προϊόντα που προέρχονται από την
Ελλάδα.

 Η εκδήλωση βοηθά στην ανάπτυξη περαιτέρω
συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών/Σερβικών εταιρειών.

 Αυτή είναι μια εκδήλωση που παρουσιάζει τον
Ελληνικό πολιτισμό, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις, τη
μουσική και τη γαστρονομία στο κέντρο του
Βελιγραδίου, ενισχύοντας παράλληλα τις
παραδοσιακά καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα
και τη Σερβία.

Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι/ γιατί;



Υπό την αιγίδα των:

Κυβέρνηση της πόλης του Βελιγραδίου

Beokom

Τουριστικός Οργανισμός του Βελιγραδίου

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Σερβίας

Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βελιγράδι

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού



ΕΚΘΕΤΕΣ
Αποκλειστικός χώρος στην πρώτη σειρά μπροστά στη σκηνή → 3.000 €

 Ανεξάρτητη παγόδα διαστάσεων 25m2

 Τοποθέτηση λογότυπου και βίντεο προαγωγής διάρκειας έως 8

ευτερολέπτων στην κεντρική led οθόνη στη σκηνή

Χώρος στην δεύτερη σειρά με θέα στη σκηνή → 2.200 €

 Ανεξάρτητη παγόδα διαστάσεων 25m2

 Τοποθέτηση λογότυπου και βίντεο προαγωγής διάρκειας έως 8

ευτερολέπτων στην κεντρική led οθόνη στη σκηνή

Χώρος διαστάσεων 12,5m2 στην δεύτερη σειρά → 1.100 €

 Παγόδα διαστάσεων 25m2 μοιράζεται κατά το ήμισυ (12,5m2 για κάθε

εκθέτη)

 Τοποθέτηση λογότυπου στην κεντρική led οθόνη στη σκηνή

Σημείωση: Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.



Κόστος συμμετοχής → 8.000 €

 50 m2 χώρου εκδήλωσης στην πιο ορατή τοποθεσία της πλατείας 

μπροστά στη σκηνή.

 Εισαγωγική ομιλία κατά τα εγκαίνια της εκδήλωσης.

 Αποκλειστική παρουσία στην κινούμενη led οθόνη με προβολή 

μηνυμάτων και βίντεο.

 Ο γενικός χορηγός θα είναι ορατός σε όλα τα άλλα περίπτερα στην 

εκδήλωση κ.λπ.

 Διαφημιστική παρουσία στα μέσα ενημέρωσης στην εκδήλωση, τα 

δελτία τύπου, την ιστοσελίδα μας, κ.λπ.

Σημείωση: Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ





 Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους

Οργανισμούς/εταιρίες να παρουσιαστούν στην

Σερβική αγορά σε ένα πρωτότυπο και ελκυστικό τρόπο.

 Αυτή η έκθεση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους

τους εκθέτες να αποκτήσουν νέες επιχειρηματικές

επαφές, να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες, να

κατακτήσουν νέες αγορές, να παρουσιαστούν και να

πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες επί τόπου.

3Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Μάϊος 2018



Trg Republike – κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου

Ελάτε μαζί μας τον Μάϊο του 2018



Διοργανωτής:

Διεθνής Ένωση Φιλίας

(International Friendship Association)

www.greekweekend.org




