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Γιατί και Πώς να Συμμετάσχω σε 
Έκθεση ή Επιχειρηματική 

Αποστολή 

“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”

Πρώτη μόνιμη-οργανωμένη έκθεση

• 374πχ 

• Λιμάνι Ζορ – Λίβανος

• 3.200 μ2

• Συρία, Αίγυπτος, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία

Γιατί θέλω να συμμετάσχω;

Πώς θα επιλέξω;

Πώς θα προετοιμαστώ;

 Στόχοι
 Συγκριτικά πλεονεκτήματα
 Marketing
 Πωλήσεις 
 Aνθρώπινο Δυναμικό

1. Γιατί θέλω να συμμετάσχω;

“Εάν δεν ξέρετε πού πηγαίνετε, το πιθανότερο είναι να καταλήξετε κάπου αλλού”

Lawrence J. Peter

1. Γιατί θέλω να συμμετάσχω;

 Αύξηση πωλήσεων σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες;
 Ενίσχυση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες;
 Προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών;
 Διεξαγωγή έρευνας αγοράς;
 Δημιουργία πελατολογίου;
 Άνοιγμα νέων αγορών ή περιοχών;
 Ενίσχυση της εικόνας ή του ονόματος (brand) της εταιρείας;
 Διερεύνηση του ανταγωνισμού;
 Δημοσιότητα;
 Εκπαίδευση - Υλοποίηση σεμιναρίων & παράλληλων προωθητικών 

ενεργειών;
 Στρατολόγηση νέων συνεργατών και προσωπικού;
 Συμμετέχουν οι ανταγωνιστές μου;

Θέσετε στόχους:
Προσδιορίστε τι θέλετε να πουλήσετε, να προωθήσετε, να 

επικοινωνήσετε, και σε ποιον

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

 Στοχευμένη ενέργεια

 Ο αγοραστής έρχεται σε εσένα

 Αμεσότητα  - Εφαρμογή της Αρχής των 3T (Taste, Touch, Try)

 Ουδέτερο περιβάλλον

 Γρήγορη διείσδυση στην αγορά

 Εξυπηρετεί στόχους της πώλησης

 Εξυπηρετεί στόχους του marketing

 Σφυγμομετρεί και αξιοποιεί ανθρώπινους πόρους

 Οικονομία πόρων

 Συνδυασμός όλων των παραπάνω

1. Γιατί θέλω να συμμετάσχω;
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1. Γιατί θέλω να συμμετάσχω;
Ολοκληρωμένο Εργαλείο Marketing

Price – Τιμή

• Ποια η αξία του προϊόντος για τον αγοραστή?
• Σε ποια τιμή μπορεί να ανταποκριθεί?
• Σε ποια αγοραστική δύναμη απευθύνεται?
• Εκπτώσεις?
• Ανταγωνισμός?

Product – Προϊόν
• Τι ζητά ο καταναλωτής?
• Ποια χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται?
• Πώς και πού θα το χρησιμοποιήσει?
• Πώς φαίνεται?
• Τι μέγεθος, χρώμα κ.λπ?
• Πώς θα ονομάζεται?
• Με τι ονομασία-εμπορικό σήμα θα προωθηθεί?
• Συγκριτικά πλεονεκτήματα?

Place – Τόπος

• Πού και πώς το αναζητούν?
• Δίκτυα διανομής?
• Τρόπος προώθησης?
• Ανταγωνισμός?

Promotion –Προώθηση

• Από πού και πώς συλλέγει πληροφορίες ο πελάτης?
• Πότε είναι η καλύτερη στιγμή?
• Ανταγωνισμός?

ΑΓΟΡΑ
ΣΤΟΧΟΣ

 Αντιμετώπιση ενστάσεων, λύσιμο αποριών

 Ελαχιστοποίηση της διαδικασίας πώλησης

 Β2Β ή Β2C άμεση πώληση  

 Ευκαιρία για πειραματισμό

 Προώθηση υποστηρικτικών υπηρεσιών

 Υποστήριξη των συνεργατών της επιχείρησης

 Δυνατότητα έκθεσης δυσμετακίνητων προϊόντων 

 Δημιουργία “δεξαμενής” δυνητικών πελατών

 Πώληση σε άλλους εκθέτες

 Απόδοση κόστους

1.2. Πωλήσεις

1. Γιατί θέλω να συμμετάσχω;

 Εύρεση νέου προσωπικού

 Αξιολόγηση υποψήφιων

 Εκπαίδευση νέου προσωπικού στο προϊόν 

 Εκπαίδευση υφιστάμενου προσωπικού 

 Αξιολόγηση συμπεριφοράς προσωπικού σε διαφορετικούς τύπους πελατών 
και καταστάσεις

 Εκδήλωση ταλέντων και τεχνικών

 Ενδυνάμωση και διατήρηση του ηθικού του προσωπικού

1.3. Ανθρώπινο Δυναμικό

1. Γιατί θέλω να συμμετάσχω;

2. Πώς θα επιλέξω;

2.1 Ερωτήματα προς απάντηση
2.2 Έρευνα Αγοράς
2.3 Τύποι & Μορφές
2.4 Απαιτήσεις
2.5 Κοινό

2. Πώς θα επιλέξω;

 Φτιάξτε κατάλογο των διοργανώσεων του κλάδου σας

 Αξιολογήστε ανάλογα με την σημαντικότητά τους, την εμβέλεια και τη 
διαχρονικότητά τους

 Πληροφορηθείτε για τις προηγούμενες διοργανώσεις και τον διοργανωτή 
(αριθμός ξένων και τοπικών, τύπος επισκεπτών – επαγγελματίες ή κοινό, από ποιες 
χώρες, σε ποιο επίπεδο αποφάσεων, αριθμός εθνικών και ξένων, καθαρός 
ενοικιαζόμενος χώρος, δημοσιοποίηση των στοιχείων)

 Οι αγορές που καλύπτει η διοργάνωση είναι ίδιες με αυτές που σας 
ενδιαφέρουν;

 Το αντικείμενό της καλύπτει το εύρος των προϊόντων/υπηρεσιών σας;

 Πόσο σημαντική για τον κλάδο σας είναι;

 Σε τι βαθμό θα σας επιτρέψει να προσεγγίσετε τα target groups που 
στοχεύετε;

 Πόσο κοστίζει το μ2;

2.1. Επιλογή της κατάλληλης διοργάνωσης

2. Πώς θα επιλέξω;

 Ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό
 Αξιολογήστε τις παροχές που σας παρέχει η διοργάνωση (κατασκευή stand, 

κατασκευαστικές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, μεταφορά, τροφοδοσία, υπηρεσίες 
ασφάλειας & ασφάλισης, καθαριότητα, υπηρεσίες συνοδών, ιατρική βοήθεια, 
φιλοξενία, πολιτιστικές και τουριστικές υπηρεσίες, διερμηνεία κ.λπ.)

 Παράλληλες εκδηλώσεις

 Προωθητικές ενέργειες διοργανωτή για την προσέλκυση επισκεπτών

 Εντυπώσεις προηγούμενων εκθετών

 Αξιολογήστε την πόλη και το χώρο υλοποίησης του γεγονότος τόσο για τη 
δική σας πρόσβαση όσο και των επισκεπτών

 Εντάξτε τη συμμετοχή σας στο πλάνο των δράσεων της εταιρείας 
τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο

2.1. Επιλογή της κατάλληλης διοργάνωσης
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2. Πώς θα επιλέξω;

 Οι αγορές που καλύπτει η διοργάνωση είναι ίδιες με αυτές που σας 
ενδιαφέρουν;

 Ερευνήστε για εμπόδια που τυχόν εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν  την 
πρόσβαση του προϊόντος σας στις αγορές-στόχους

 Ενημερωθείτε για το οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον της χώρας/των 
χωρών που σας ενδιαφέρουν

 Ενημερωθείτε για την πορεία του κλάδου

 Ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό

 Προσδιορίστε το target group των δυνητικών σας πελατών

 Ενημερωθείτε για τις καταναλωτικές συνήθειες του πληθυσμού

2.2. Κάνετε έρευνα αγοράς για την  αγορά/ές στόχο/ους που έχετε 
θέσει

2. Πώς θα επιλέξω;

• Εμπορικές εκθέσεις

• Γενικές-πολυκλαδικές εκθέσεις

• Κλαδικές εκθέσεις

• Εθνικές εκθέσεις (50% επισκέπτες >100χλμ, 20% επισκέπτες>300χλμ)

• Τοπικές εκθέσεις

• Διεθνείς εκθέσεις (10% ξένοι εκθέτες & 5% ξένοι επισκέπτες)

• Εκθέσεις τύπου partenariat

• Επιχειρηματικές Αποστολές - Β2Β συναντήσεις

• Ηλεκτρονικές εκθέσεις

2.3 Τύποι και Μορφές

2. Πώς θα επιλέξω;

 Διερευνήστε κόστη, διαθεσιμότητα, προθεσμίες

 Αξιολογείστε τις ανάγκες σε προσωπικό και την καταλληλόλητα των 
έμψυχου δυναμικού της εταιρείας σας

 Μην ξεχνάτε δαπάνες όπως μεταφορά προϊόντων, μετακίνηση και διαμονή 
προσωπικού, διερμηνεία, αλλά και 

 Εκπαίδευσης, προωθητικού υλικού, δειγμάτων, εξοπλισμού του stand, 
δημοσίων σχέσεων

 Συμπεριλάβετε τη δαπάνη στον ετήσιο προϋπολογισμό

 Διερευνήστε τη δυνατότητα χρηματοδότησης

2.4. Αξιολογείστε τις απαιτήσεις της συμμετοχής σας σε χρόνο, 
χρήμα και ανθρώπινους πόρους

2. Πώς θα επιλέξω;
2.5. Προσδιορίστε το κοινό σας

• Αγοραστές

• Προμηθευτές

• Διαμορφωτές γνώμης

• Εκπρόσωποι Τύπου

• Διεθνείς επισκέπτες

• Νέο ηλικιακά κοινό

3. Πώς θα προετοιμαστώ;

3.1 Προετοιμασία Συμμετοχής

3.2 Σχεδιασμός Περιπτέρου

3.3 Μεταφορά υλικού - Ασφάλιση

3.1 Προετοιμασία Συμμετοχής

 Καταρτίστε λεπτομερή προϋπολογισμό

Σημεία προς εξέταση



4

 Βασικά κόστη (ενοικίαση περιπτέρου, ηλεκτρικό, μεταφορικά, εισιτήρια 
εισόδου, στάθμευσης, κ.λπ)

 Σχεδιασμός περιπτέρου (σχεδιαστικές προτάσεις, γραφιστικά περιπτέρου, 
διακόσμηση, παρουσιάσεις, φωτογραφίες, κ.λπ.)

 Εξοπλισμός περιπτέρου (έπιπλα, δάπεδο, φωτισμός, οπτικοακουστικά 
μέσα, κουζίνα, αποθήκη, κ.ά.)

 Υπηρεσίες στο περίπτερο (φιλοξενία επισκεπτών, διερμηνεία, βοηθητικό 
προσωπικό κ.λπ, δημόσιες σχέσεις)

 Υλικό επικοινωνίας (προσκλήσεις, δώρα, προωθητικό υλικό, διαφημίσεις, 
κατάλογοι, υλικό για τον Τύπο, μεταφράσεις, εισιτήρια εισόδου για τους 
επισκέπτες, τηλεφωνική επικοινωνία, φαξ, κ.ά)

 Δαπάνες μεταφοράς (αποθήκευση, ασφάλιση, δασμοί-φόροι) 

 Δαπάνες καθαριότητας

 Έξοδα μετακίνησης & φιλοξενίας προσωπικού

 Άλλα κόστη (έρευνα αγοράς, εκπαίδευση, follow-up, κ.λπ)

Δαπάνες

3.1 Προετοιμασία Συμμετοχής

 6-10% του προϋπολογισμού των δαπανών του marketing

 Περίπτερο:
• 50-60% του προϋπολογισμού 
• Ίχνος εδάφους 20-25% του συνολικού κόστους του περιπτέρου
• Δομημένα περίπτερα 10-15% ακριβότερα
• Σχεδιασμός, κατασκευή, μοντάρισμα, τελική εμφάνιση: ενοικίαση χώρου X 2

 Μετακινήσεις, διαμονή, προσωπικό:  15-20%
 Έντυπο & προωθητικό υλικό: 8-12%
 Δημόσιες σχέσεις, δώρα (2-3%), φιλοξενία επισκεπτών: 12%
 Παράλληλες εκδηλώσεις:  10-15%
 Έρευνα, εκπαίδευση, follow up: 5%
 Λοιπά έξοδα: 3%

Προϋπολογισμός

3.1 Προετοιμασία Συμμετοχής

3.1 Προετοιμασία Συμμετοχής

 Καταρτίστε λεπτομερή προϋπολογισμό
 Συμβουλευτείτε εκτενώς και έγκαιρα αυτούς που επηρεάζουν ή 

επηρεάζονται από τη συμμετοχή σας στην έκθεση
 Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών – καθηκόντων- υπευθύνων

Σημεία προς εξέταση Χρονοδιάγραμμα

3.1 Προετοιμασία Συμμετοχής

 Καθορισμός των εταιρικών στόχων και των προσδοκιών
 Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα είναι έτοιμα;
 Έρευνα αγοράς, οικονομικής κατάστασης, ευκαιριών πωλήσεων και διανομής
 Πρόβλεψη κόστος & απόδοσης της επένδυσης
 Απόφαση εταιρείας για τη συμμετοχή στην εμπορική έκθεση
 Έγκριση του προϋπολογισμού
 Ορισμός ομάδας
 Εσωτερικός συντονισμός

9 - 12 

9 - 6

 Πληροφορηθείτε για την έκθεση
 Προσδιορίστε το μέγεθος του περιπτέρου
 Εγγραφή, επιλογή εκθεμάτων
 Σχεδιασμός περιπτέρου

6 - 3

 Επιλογή κατασκευαστή περιπτέρου
 Διαφημιστικά / δώρων
 Παραγγελίες
 Καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης
 Παρουσίαση του περιπτέρου από τον κατασκευαστή
 Υποστηρικτικό προσωπικό
 Ενδυματολογικός κώδικας - Στολές

Χρονοδιάγραμμα

3.1 Προετοιμασία Συμμετοχής

 Κατάλογοι/έντυπο υλικό
 Αιτήσεις ηλεκτροδότησης, παροχής νερού, βοηθητικού εξοπλισμού
 Προσωπικό περιπτέρου
 Αλληλογραφία με πελάτες/προσκλήσεις
 Ενημέρωση προσωπικού περιπτέρου
 Κονκάρδες
 ΜΜΕ

Έκθεση

 Παραλαβή
 Καταγραφή επισκεπτών
 Αξιολόγηση ημέρας
 Παρατήρηση ανταγωνιστών
 Αποξήλωση-επιστροφή

Μετά

 Ανάλυση-αξιολόγηση συμμετοχής
 Follow-up/επικοινωνία με πελάτες
 Οικονομικός απολογισμός – Απόδοση επένδυσης
 Απόφαση για επόμενη συμμετοχή
 Τελική έκθεση/τεκμηρίωση

3 - 1

3.1 Προετοιμασία Συμμετοχής

 Καταρτίστε λεπτομερή προϋπολογισμό
 Συμβουλευτείτε εκτενώς και έγκαιρα αυτούς που επηρεάζουν ή 

επηρεάζονται από τη συμμετοχή σας στην έκθεση
 Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών – καθηκόντων- υπευθύνων
 Διαβάστε το  εγχειρίδιο της έκθεσης – Περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για μια 

επιτυχημένη παρουσία
 Ελέγχετε ανά πάσα στιγμή ότι όλα βαίνουν βάση του χρονοδιαγράμματος 

και ότι δεν έχετε υπερβεί τον αρχικό σας προϋπολογισμό
 Μέγεθος, ύφος, θέση

 Προσφορές από κατασκευαστές, μεταφορικές κ.λπ

 Συχνότητα συμμετοχής σας σε εκθέσεις

 Προϊόντα προς έκθεση

 Προωθητικό υλικό (πριν και κατά τη διάρκεια) 

 Σχεδιασμός διαφημιστικού και επικοινωνιακού πλάνου

 Επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει το stand

 Λεπτομέρειες ταξιδιού

 Προσκλήσεις

Σημεία προς εξέταση



5

3.2 Σχεδιασμός Περιπτέρου

 Ως προνομιακή πλατφόρμα επικοινωνίας με τους επισκέπτες, το stand μπορεί 
να χωριστεί σε 3 διαφορετικές ζώνες:

o η παθητική ζώνη (attraction) χρησιμοποιείται για να προσελκύσει την 
προσοχή και το ενδιαφέρον των επισκεπτών που περνούν

o η ενεργή ζώνη (acquisition) χρησιμοποιείται για να προσεγγίσει τους 
επισκέπτες και να μάθετε τους τομείς ενδιαφέροντός τους

o στην εντατική ζώνη (negotiation), τα προϊόντα μπορούν να παρουσιαστούν 
με λεπτομέρειες, προσφορές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης, και συμφωνίες να κλείσουν.

 Τι θέλω να επικοινωνήσω μέσω του stand – Στρατηγικές παρουσίασης με 
έμφαση:
o στο Προϊόν - παρουσίαση τεχνικών & ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

εκθεμάτων, αναλογία χώρου παρουσίασης-συναντήσεων 60-40, (75%)
o στην Πληροφορία - Συμβουλευτική έμφαση στην προσαρμογή του 

προϊόντος ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη ή/και όταν προϊόν δεν 
μπορεί να εκτεθεί με φυσικό τρόπο, ο χώρος διανέμεται 40-60, (69%)

o Επικοινωνία & εκδηλώσεις – συναισθηματική προσέγγιση του επισκέπτη 
(33%)

o Ανταγωνιστικότητα – διαφοροποίηση από τους άλλους εκθέτες

Σημεία προς εξέταση

3.2 Σχεδιασμός Περιπτέρου

 Δυνατότητα προσαρμογής του περιπτέρου σε διαφορετικές οργανώσεις
(3ετή διάρκεια ζωής)

 Διατήρηση θέσης προηγούμενων ετών
 Δεξιά ή στο κέντρο, κοντά σε σκάλες, εισόδους, εξόδους
 Αποφυγή κολόνων, χαμηλών ταβανιών, εστιατορίων,  σκοτεινών ή 

«τυφλών» σημείων
 Ανταγωνισμός
 Πρόσθετα μέσα παρουσίασης (μοντέλα, γραφήματα, φωτογραφίες, ταινίες, 

βίντεο, ζωντανές παρουσιάσεις από καλλιτέχνες (με ή χωρίς μουσική).
 Αποθηκευτικός χώρος
 Απλό, αλλά ταυτόχρονα ελκυστικό
 Ουδέτερα χρώματα
 Καλός φωτισμός
 Φυτά και λουλούδια
 Αναθέστε το στον ειδικό

Σημεία προς εξέταση

3.2 Σχεδιασμός Περιπτέρου

Εμφάνιση

• Διακριτικοί καθρέπτες

• Ευδιόρατη παρουσίαση του 
προϊόντος – η ακαταστασία 
συγχύζει

• Ευδιάκριτη ταυτότητα του 
brand

• Συντονισμός χρωμάτων

• Αξιοπρόσεχτα στοιχεία

• Ανοιχτός χώρος

• Καλή τοποθεσία – δραστήριες 
περιοχές

• Στρατηγικός φωτισμός

• Ζωντανές επιδείξεις

• Ειδικοί προσκεκλημένοι

• Ευπαρουσίαστο προσωπικό

Αόρατα εμπόδια

• Φωτεινό δάπεδο σε αντίθεση με 
το χρώμα του δαπέδου στο 
διάδρομο

• Κλειστό stand με μικρή πόρτα 
εισόδου

• Χαμηλή οροφή 

• Σκοτεινό με φτωχό φωτισμό

• ‘Φρουροί’ – Προσωπικό που 
στέκεται στην είσοδο του stand

• Γλώσσα του σώματος –
υπερενθουσιώδης ή αμυντικός, 
και ….

• πολλά ακόμη

3.2 Σχεδιασμός Περιπτέρου

Η απλότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας, 

σε συνδυασμό με τα παρακάτω:

 Λέμε τι κάνουμε …

 Με σύντομα μηνύματα …

 Προωθώντας τα οφέλη και όχι τα χαρακτηριστικά ….

 Διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματα είναι εύκολα στην ανάγνωση …

 Ιδιαίτερα εάν πρόκειται για κάτι νέο

Θυμόμαστε

3.2 Σχεδιασμός Περιπτέρου

Εκθέματα

 Είναι ολοκληρωμένα, χωρίς ατέλειες

 Ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, μην εκθέτετε 
προϊόντα παλαιού stock

 Μπορούν να παραδοθούν σε προβλέψιμο χρονικό διάστημα

 Συνοδεύονται από το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό

 Εκθέματα σε κίνηση ή λειτουργία

3.2 Σχεδιασμός Περιπτέρου
Έντυπο υλικό

 Τεχνικοί

 Διοίκηση

 Κοινό, φορείς

 ΜΜΕ

 Προϊοντικά: λίγες σελίδες, για κάθε προϊόν, κοντά στο προϊόν-
έκθεμα, μικρό κόστος

 Γενικός κατάλογος προϊόντων: κορωνίδα επιχειρηματικού 
εντύπου, πολυσέλιδο, σε μία ή περισσότερες γλώσσες, συνήθως 
ετήσιο, ανάλογα με τη γκάμα των προϊόντων ανά χώρα, υψηλό 
κόστος, όχι ελεύθερη διανομή

 Εταιρικό έντυπο: υψηλού κύρους, προφίλ επιχείρησης, 
εγκαταστάσεις, πρότυπα, βραβεύσεις, έρευνα και ανάπτυξη, 
εγκαταστάσεις, προσωπικό

 Έντυπο εταιρικής ευθύνης: προβολή ανθρώπινου προσώπου 
της επιχείρησης, δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, 
εξοικονόμηση ενέργειας, ανθρωπιστικές-κοινωνικές δράσεις

 Έντυπο σημείων πώλησης

 Έντυπο διακεκριμένων πελατών: ενίσχυση αξιοπιστίας, ταύτιση 
με τη φήμη εύρωστων και επιτυχημένων επιχειρήσεων

 Τιμοκατάλογοι

 Δελτία τύπου

 CD, σακούλες, φάκελοι



6

3.2 Σχεδιασμός Περιπτέρου

Travel Kit

 Επιχειρηματικές κάρτες

 Επιστολόχαρτα και φάκελοι επιχείρησης

 Γραφική ύλη

 Υλικά συσκευασίας

 Υλικά καθαριότητας

 Πρώτες βοήθειες

3.3 Μεταφορά Υλικού

 Ανεύρεση συνεργάτη

 Μέγεθος, βάρος, περιεχόμενο

 Ιδιαιτερότητες μεταφοράς δειγμάτων

 Τελωνεία-Νομοθεσία

 Τόπος και ονομασία γεγονότος

 Χώρος stand

 Ημέρα και ώρα άφιξης εκθεμάτων και εξοπλισμού

 Παράδοση στους εκθεσιακούς χώρους (περονοφόρα ανυψωτικά 
μηχανήματα, γερανούς, κ.λπ)

 Μεταφορά εξοπλισμού και προϊόντων μετά το γεγονός

Οι λεπτομέρειες της μεταφοράς θα πρέπει να διευθετηθούν αρκετές 
εβδομάδες πριν τη διοργάνωση

3.3 Ασφάλιση

• Stand

• Εκθέματα και έντυπο υλικό

• Προσωπικό

• Επισκέπτες

Κυριότεροι κίνδυνοι:

• Πυρκαγιά, έκρηξη και ζημίες από νερό

• Ζημιές κατά τη μεταφορά

• Κλοπή

• Ζημιά αποσκευών

• Ευθύνη κατά τρίτων

• Ατυχήματα / ασθένεια προσωπικού

4. Προώθηση- Επικοινωνία

4.1 Πριν την εκδήλωση

4.2 Κατά τη διάρκεια

4.2 Μετά την εκδήλωση

4.1.1. Στόχοι Προώθησης
4.1.2. Κίνητρα Επισκεπτών

4.1.3. Συμπεριφορά Επισκεπτών

4.1.4. Τρόποι επικοινωνίας της συμμετοχής σας

4.1.5. Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις 

4. Προώθηση
4.1 Πριν την εκδήλωση

 να κινητοποιήσει και να προσελκύσει το κοινό στο οποίο στοχεύετε

 να «χτίσει» το πρόγραμμα των συναντήσεων σας

 να ενισχύσει την εικόνα της επιχείρησης 

4. Προώθηση
4.1 Πριν την εκδήλωση

4.1.1. Στόχοι Προώθησης



7

 να εντοπίσουν νέα προϊόντα & να ξαναδούν αυτά που γνωρίζουν

 να συναντήσουν τους προμηθευτές τους και να γνωρίσουν νέους

 να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις στη βιομηχανία και 
την αγορά

 να συζητήσουν τις ανάγκες τους σε ένα ουδέτερο περιβάλλον χωρίς να είναι 
υποχρεωμένοι να αγοράσουν

 να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν

 να συναντήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα προϊόντα, 
π.χ. σχεδιαστές, διευθυντές πωλήσεων

 να δικτυωθούν και να αναπτύξουν επαγγελματικές επαφές

 να αγοράσουν

4. Προώθηση
4.1 Πριν την εκδήλωση

4.1.2. Κίνητρα Επισκεπτών

 το 40% των επισκεπτών είναι νέοι επισκέπτες

 το 50% από αυτούς δεν πρόκειται να επισκεφτεί άλλη έκθεση μέσα στο έτος

 το 75% των εμπορικών επισκεπτών φτάνουν έχοντας προκαθορισμένη 
agenda συναντήσεων και πολύ συχνά τι πρόκειται να αγοράσουν

 το 18% των επισκεπτών συμμετέχει μετά από πρόσκληση-εισιτήριο

 το 88% των δυνητικών επισκεπτών πιθανόν να μην προσεγγισθεί από τους 
ανταγωνιστές σας

 το 95% των αγοραστών (decision makers) συναντούν τους προμηθευτές 
τους στις εκθέσεις

 το 77% αυτών δήλωσαν ότι βρήκαν τουλάχιστον ένα προμηθευτή  στην 
τελευταία έκθεση που επισκέφτηκαν

4. Προώθηση
4.1 Πριν την εκδήλωση

4.1.3. Συμπεριφορά Επισκεπτών

 έντυπο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

– η αποστολή προσωπικών προσκλήσεων, τουλάχιστον τρεις φορές, 
αυξάνει κατά 25% εκάστη την ανταπόκριση του αποδέκτη

 αναμνηστικά αντικείμενα

 διαφήμιση στους καταλόγους και στην ιστοσελίδα της έκθεσης

 διαφήμιση σε ειδικές εκδόσεις

 MME

 τηλεφωνική επικοινωνία

 διαφήμιση εντός της έκθεσης

4. Προώθηση
4.1 Πριν την εκδήλωση

4.1.4. Τρόποι επικοινωνίας της συμμετοχής σας

 Προετοιμασία στην επιχειρηματική εθιμοτυπία της εκάστοτε χώρας

 Σε χώρες με «χαλαρό» νομικό ή  εμπορικό περιβάλλον προτιμήστε να 
συνεργασθείτε με αντιπροσώπους, διανομείς που γνωρίζουν την αγορά 

από το να συμμετάσχετε μόνοι σας

 Στις περισσότερες τρίτες χώρες θα πρέπει το προωθητικό υλικό να είναι 
στην τοπική γλώσσα

4. Προώθηση
4.1 Πριν την εκδήλωση

4.1.5. Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις

4.2.1. Τρόποι προβολής

4.2.2. Σημεία εστίασης 

4.2.3. Αξιολόγηση επαφών

4. Προώθηση
4.2 Κατά τη διάρκεια

 επίσημος κατάλογος εκθετών

 ΜΜΕ

 χορηγίες 

 σεμινάρια, ειδικές διοργανώσεις 

 διαφήμιση στο χώρο

 διανομή δειγμάτων

 διανομή αναμνηστικών

 συνεργασία με παρεμφερείς κλάδους

4. Προώθηση
4.2 Κατά τη διάρκεια

4.2.1. Τρόποι προβολής
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 Η εικόνα της επιχείρησή σας είναι «στον αέρα».  Η παρουσίαση του 
περιπτέρου, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το προσωπικό είναι αυτά που θα 
προσελκύσουν τους πελάτες Ορίστε υπεύθυνο του περιπτέρου

 Το προσωπικό θα πρέπει να προσηλωμένο στους στόχους της επιχείρησης

4. Προώθηση
4.2 Κατά τη διάρκεια

4.2.2. Σημεία εστίασης

Για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των επισκεπτών, το προσωπικό θα πρέπει να 
γνωρίζει:
 τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

 τιμές & όρους πώλησης

 τους ανταγωνιστές και τα προϊόντα τους

 το κοινό-στόχο του προϊόντος

 το είδος των επισκεπτών της έκθεσης

 τους σημαντικούς πελάτες και τους επισκέπτες

 τον τρόπο συλλογής των δεδομένων του επισκέπτη

 τους κανόνες λειτουργίας του περιπτέρου και το ρόλο των στελεχών

 τη σημασία της έκθεσης για τη βιομηχανία

 τον εκθεσιακό χώρο

Να είναι: 
ενθουσιώδες, προσηλωμένο, ευπαρουσίαστο, ξεκούραστο

4. Προώθηση
4.2 Κατά τη διάρκεια

4.2.2. Σημεία εστίασης

Το προσωπικό

 Η εικόνα της επιχείρησή σας είναι «στον αέρα».  Η παρουσίαση του 
περιπτέρου, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το προσωπικό είναι αυτά που θα 
προσελκύσουν τους πελάτες

 Ορίστε υπεύθυνο του περιπτέρου

 Το προσωπικό θα πρέπει να προσηλωμένο στους στόχους της επιχείρησης

 Κρατάτε αρχείο τόσο με ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες

 Αναθεωρήστε – Υπάρχει χρόνος

 Προετοιμαστείτε για τις ενέργειές σας μετά την εκδήλωση

 Λάβετε υπόψη ότι ο επισκέπτης υποφέρει από υπερφόρτωση πληροφοριών 
και πιθανόν είναι κουρασμένος

 Αξιολογήστε πολύ γρήγορα την επιχείρηση που αυτός εκπροσωπεί, τη θέση 
και το βαθμό που κατέχει στην ιεραρχία και το ρόλο του στις αποφάσεις

4. Προώθηση
4.2 Κατά τη διάρκεια

4.2.2. Σημεία εστίασης

 Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις

 Υφιστάμενοι πελάτες

 Ενημερωμένοι επισκέπτες

 Συχνοί επισκέπτες

 Τεχνικοί

 Ανταγωνιστές

 Εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές

 Πωλητές, προμηθευτές, συνεργάτες

 Ιδιώτες

 Περιπλανώμενοι

4. Προώθηση
• 4.2 Κατά τη διάρκεια

4.2.2. Σημεία εστίασης

Τύποι Επισκεπτών

Δημιουργήστε ένα έντυπο όπου θα καταγράφετε:

 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
 Θέση/ιδιότητα επισκέπτη
 Αντικείμενο δραστηριότητας
 Ενδιαφέρον επισκέπτη
 Σχόλια επισκέπτη
 Πληροφορίες για ποσότητα/τιμές/προδιαγραφές/χρόνο παράδοσης-προσφοράς
 Σχόλια προσωπικού

4. Προώθηση
4.2 Κατά τη διάρκεια

4.2.3. Αξιολόγηση επαφών

Είναι μια κάρτα επαρκές στοιχείο για 
την ιεράρχηση ή αξιολόγηση μιας 
επαφής;  

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ!

4.3.1. Αξιολόγηση της συμμετοχής σας

4.3.2. Follow up επαφών

4. Προώθηση
4.3 Μετά την εκδήλωση
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 Γενική αξιολόγηση της έκθεσης 

 Αναφορές προσωπικού, επισκεπτών, άλλων εκθετών/συμμετεχόντων, 
διοργανωτών

 Αριθμό και ποιότητα νέων επαφών

 Αριθμό και ποιότητα επαφών πώλησης

 Ενίσχυση εικόνας της επιχείρησης

 Συσχέτιση κόστους συμμετοχής με επίτευξη στόχων

 Σύγκριση με άλλες διοργανώσεις

4. Προώθηση
4.3. Μετά την εκδήλωση

4.3.1. Αξιολόγηση της συμμετοχής σας

Στρατηγικοί στόχοι Ποσοτικοποίηση μεγεθών Σχόλια και προτάσεις

Π
ω

λή
σ

ει
ς

Εντοπισμός δυνητικών πελατών Αριθμός και ταξινόμηση Ποιοτική αξιολόγηση – Πόσες οδήγησαν 
σε πωλήσεις

‘Αμεσες πωλήσεις Ληφθείσες παραγγελίες/ ‘Εσοδα Στην έκθεση, στις επόμενες εβδομάδες, 
μήνες.  Δεν ξεχνώ τη διαχρονική αξία 
των νέων πελατών

Δημιουργία βάσης επαφών Αριθμός νέων επαφών Ποιοτική αξιολόγηση

Σ
χέ

σ
ει

ς 
μ

ε 
Π

ελ
ά

τε
ς Ενίσχυση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες Αριθμός επαφών Προκαθορισμός ενεργειών π.χ. μία 

επίδειξη
Εκπαίδευση πελατών Αριθμός ενημερώσεων

Upselling/Cross-selling πελάτες Αρθμός και αξία πωλήσεων σε πελάτες Βλ. “’Αμεσες Πωλήσεις”

Μαρτυρίες-αξιολογήσεις πελατών Αριθμός και ποιότητα

Επανάκτηση αδρανών πελατών Αριθμός και αξία συναντήσεων με αδρανείς 
πελάτες

Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
επιτυχίας

Έ
ρε

υν
α

 
Α

γο
ρ

ά
ς

Δοκιμή νέου προϊόντος ή υπηρεσίας Αριθμός και ποιότητα αντιδράσεων Έντυπο έρευνας; Ερωτηματολόγιο;

Δοκιμή νέας καμπάνιας marketing ή προσφοράς Αριθμός και ποιότητα αντιδράσεων Δοκιμή διαφορετικής προσφοράς κάθε 
μέρα;

Διερεύνηση της αναγνωρισιμότητας του brand Αριθμός και ποιότητα αντιδράσεων

Ο
ικ

οδ
ό

μ
ησ

η 
το

υ
 Ο

νό
μ

α
το

ς 
/ 

B
ra

nd

Οικοδόμηση της αναγνωρισιμότητας του brand Αριθμός αποδεκτών  (διαφημιστικών) 
μηνυμάτων, πριν, κατά τη διάρκεια, μετά την 
έκθεση

Υπολογίστε την αντίστοιχη αξία αυτών 
των μηνυμάτων εάν αγοράσθηκαν ως 
διαφήμιση

Τοποθέτηση / επανατοποθέτηση του Brand στην 
αγορά

Αριθμός αποδεκτών  (διαφημιστικών) 
μηνυμάτων (τύπος, ραδιόφωνο, έντυπα, 
επιδείξεις, σεμινάρια. κ.λπ)

Εκτός των λογοτύπων

Παρουσίαση οφελών Αριθμός και ποιότητα παρευρισκομένων στα 
σεμινάρια ή στις επιδείξεις

Ενίσχυση της αντίληψης των οικονομικών αναλυτών / 
επενδυτών

Δημοσιογραφική κάλυψη στον οικονομικό τύπο

Ανάπτυξη νέων αγορών Αριθμός/ποιότητα νέων αγορών Συμπεριλαμβανομένων των νέων 
επαφών από τον κλάδο ή τη χώρα

Δ
ημ

ιο
υ

ρ
γ

ία
 

Δ
ικ

τύ
ο

υ

Εντοπισμός νέων διανομέων/συνεργατών Αριθμός/ποιότητα συναντήσεων Πιθανολογούμε τη διαχρονική τους αξία

Υποστήριξη του υφιστάμενου δικτύου πωλήσεων Αριθμός συναντήσεων

Ενίσχυση της φήμης ως συνεργάτη Αριθμός/ποιότητα πιθανών  συνεργατών

Δ
ημ

όσ
ιε

ς 
Σ

χέ
σ

ει
ς

Δημοσιογραφική κάλυψη Μέγεθος καταχώρησης / τηλεοπτικού χρόνου / 
ραδιοφωνικού χρόνου

Πριν, κατά τη διάρκεια, μετά την έκθεση

Δημιουργία σχέσεων με εκδότες και δημοσιογράφους Αριθμός συναντήσεων με 
εκδότες/δημοσιογράφους

Υπολογισμός της αξίας ένα προέκυψαν 
μετά από αγορασμένη διαφήμιση –
Ποιότητα της επικοινωνίας

 Ιεράρχηση επαφών 

1. μεγάλη παραγγελία > έτοιμη για αγορά

2. μικρή παραγγελία > έτοιμη για αγορά ή μεγάλη παραγγελία > μακροπρόθεσμη 
αγορά 

3. μικρή παραγγελία > βραχυπρόθεσμη αγορά

4. αποστολή υλικού ή προσθήκη στον κατάλογο των επαφών

5. άλλο, π.χ. ΜΜΕ

 Ευχαριστήριες επιστολές

 Τηλεφωνική επικοινωνία

 Αξιολόγηση παρουσίας και βελτίωση τεχνικών 

 Επαναξιολόγηση μετά από 3 ή 5 μήνες

4. Προώθηση
4.3. Μετά την εκδήλωση

4.3.2. Follow up επαφών

5. Δέκα Συνήθη λάθη

5.1 Πριν την εκδήλωση

5.2 Κατά τη διάρκεια

5.3 Μετά την εκδήλωση

1. Έλλειψη στοχοθέτησης : γνωρίζοντας τι θέλετε να επιτύχετε με τη συμμετοχή σας θα 
σας βοηθήσει να προετοιμάσετε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία σας 

2. Ανεπαρκής ή ελλιπής επικοινωνία της συμμετοχή σας: η συμμετοχή σας σε μια 
έκθεση ή επιχειρηματική αποστολή είναι επένδυση.  Μην την αφήνετε ανεκμετάλλευτη, 
αλλά επικοινωνήστε την σε στοχευμένο κοινό.

3. Παράλειψη ενημέρωσης: φροντίστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο της έκθεσης.  Εκεί θα 
βρείτε όλες τις πληροφορίες οργάνωσης της συμμετοχής σας και θα εξοικονομήστε 
χρόνο και χρήμα

4. Υποβάθμιση της σημασίας των γραφικών: φροντίστε για την ποιότητα και τον 
σχεδιασμό των γραφικών του περιπτέρου τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν τη 
συμμετοχή σας

5. Παραμέληση εκπαίδευσης του προσωπικού: συνήθως το προσωπικό καλείται να 
στελεχώσει το περίπτερο χωρίς να εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του γεγονότος

5. Δέκα Συνήθη Λάθη
5.1. Πριν την εκδήλωση

5. Δέκα Συνήθη Λάθη
5.2. Κατά τη διάρκεια

6. Παράβλεψη των αναγκών των επισκεπτών: τα μέλη του προσωπικού 
αισθάνονται να δώσουν στον επισκέπτη όσο το δυνατόν πληροφορίες. 
Παραλείπουν να ρωτήσουν τις πραγματικές ανάγκες και το ενδιαφέρον του, με 
αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικές πληροφορίες. Η προετοιμασία πριν το γεγονός 
και η εκπαίδευση είναι το κλειδί.

7. Διαχείριση προωθητικού υλικού: Οι υπάλληλοι που δεν είναι βέβαιοι πώς να 
λειτουργήσουν στο περιβάλλον μιας έκθεσης, καταλήγουν να μοιράζουν έντυπα και 
αναμνηστικά.  Είναι ζωτικής σημασίας οι άνθρωποι που καλούνται να 
εκπροσωπήσουν την επιχείρηση, να απολαμβάνουν την επαφή με άγνωστο κόσμο 
και να γνωρίζουν τι προσδοκάτε από αυτούς στο περιβάλλον ενός περιπτέρου.

8. Υπερπληθυσμός στο περίπτερο με εκπροσώπους της επιχείρησης:  είναι 
σύνηθες στις μεγάλες εκθέσεις οι επιχειρήσεις να στέλνουν μεγάλο αριθμό 
αντιπροσώπων για τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερης πληροφόρησης για 
την αγορά και τον ανταγωνισμό. Αποτέλεσμα είτε να συγκεντρώνεται μεγάλος 
αριθμός επισκεπτών από τον κάθε αντιπρόσωπο είτε να απασχολούνται μεταξύ 
τους αποτρέποντας τους επισκέπτες.
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5. Δέκα Συνήθη Λάθη

5.3. Μετά την εκδήλωση

9. Παράλειψη follow up: Συνήθως η διαχείριση των επαφών και μάλιστα αυτών 
που δεν διαμηνύουν άμεση πώληση, πέφτουν σε δεύτερη μοίρα.  Σχεδιάστε 
πριν από τη διοργάνωση πώς θα διαχειριστείτε τις επαφές, χρονοδιαγράψτε και 
επιφορτίστε, με μετρήσιμα αποτελέσματα τους υπεύθυνους πωλήσεων.

10. Παράλειψη αξιολόγησης: αφιερώστε χρόνο για να συζητήσετε με το 
προσωπικό την παρουσία σας στην έκθεση, τα δυνατά σημεία και τα λάθη σας.  
Πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση.

Τα “πρέπει” & Τα “μην”

 Ξεκινήστε το σχεδιασμό νωρίς, τουλάχιστον 6-12 μήνες νωρίτερα
 Κάντε μια λίστα με συγκεκριμένους και επιτεύξιμους στόχους σας
 Να είστε ανοιχτοί και δημιουργικοί σε νέους τρόπους παρουσίασης των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών σας, για να τα καταστήσετε αξιομνημόνευτα. 
 Εφαρμόστε τον κανόνα 80/20 - Οι καλύτερες εκθέτες είναι εκείνοι που ακούν παρά 

μιλούν. Εστίαση σε αυτό που ο συμμετέχων θέλει!
 Να θυμάστε ότι η πρώτη εντύπωση το παν! Να είστε επαγγελματίες, καλοντυμένοι και 

ευγενικοί, ανά πάσα στιγμή
 Να είστε ρεαλιστές. Οι εκθέσεις είναι μεγάλες εκδηλώσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

διαθέσιμο προσωπικό που θα κρατήσει το περίπτερό σας ‘φρέσκο’ καθ’όλη τη 
διάρκεια

 Κάντε εξειδικευμένες ερωτήσεις. Θέλετε να ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας.  Αυτό θα 
σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν ο συμμετέχων είναι ένας μελλοντικός πελάτης ή 
όχι

 Κρατάτε σημειώσεις. Καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για το follow-up
 Προσπαθήστε να προσεγγίσετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε έτοιμο ένα 

δελτίο Τύπου.   Να είστε ανοικτοί σε συνεντεύξεις, ειδικά αν έχετε κάτι νέο ή ιδιαίτερο 
να παρουσιάσετε

 Χρησιμοποιήστε “δωράκια” που ενισχύουν την ταυτότητά σας ως ειδικοί του είδους-
αντικείμενα  που οι επισκέπτες σας χρησιμοποιούν.

 Follow up: To πιο σημαντικό μέρος της συμμετοχή σας. Ένα γράμμα, ένα email ή ένα 
τηλεφώνημα, επιστρατεύστε τα ΜΚΔ

 Μην συμμετέχετε ως εκθέτης την πρώτη φορά

 Μην φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις! Οι διοργανωτές έχουν όλες τις απαντήσεις-λύσεις 
για να την καλύτερη οργάνωση της παρουσίας σας

 Μην αποπροσανατολίζεστε από ό,τι κάνουν ή δεν κάνουν όλοι οι άλλοι.  
Συμβουλευτείτε αυτούς που ξέρουν καλύτερα

 Μην πέφτετε σε παγίδες των ανθρώπων προώθησης πωλήσεων.  Θέλετε να 
ξεχωρίσετε από το πλήθος και όχι να συγχωνευθείτε με αυτό!

 Μην φοβάστε να είσθε ενθουσιώδεις για αυτό που προσφέρετε. Ο ενθουσιασμός είναι 
μεταδοτικός - και το πιο σημαντικό - πουλάει!

 Μην βομβαρδίζετε τους επισκέπτες με νούμερα & ιστορίες

 Μην τρώτε, πίνετε, μιλάτε στο κινητό.  Κάντε ένα διάλειμμα εκτός

 Μην ξεχάσετε να προετοιμάσετε το προσωπικό σας. Εκπαιδεύστε, εξηγήστε στόχους, 
πιθανά ερωτήματα κ.λπ.

 Μην φοβάστε να απομακρύνετε τους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται πραγματικά

 Μην ξεχνάτε να διαβάζετε το εγχειρίδιο του εκθέτη. Θα εκπλαγείτε από τις σημαντικές 
υπηρεσίες, προθεσμίες κ.λπ.

 Μην διστάσετε να συμπεριλάβετε πρακτικές-διαδραστικές επιδείξεις των εκθεμάτων 
σας. Θα αυξήσετε το κοινό σας

Τα “πρέπει” & Τα “μην” Χρήσιμα “tips”

 Μην ξεχνάτε ότι ο σχεδιασμός μιας έκθεσης ή μιας επιχειρηματικής 
αποστολής σταματά λίγο πριν την αναχώρησή σας

 Θεωρείστε ότι το μόνο το 10%-15% των επισκεπτών του περιπτέρου σας 
έχουν εξειδικευμένο ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας

 Συμμετέχετε την πρώτη φορά ως επισκέπτης

 Έχετε ρεαλιστικούς στόχους

&

Η συμμετοχή έχει νόημα μόνον εφόσον

 Οι πωλήσεις της εταιρείας δεν περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο

 Οι πωλήσεις της εταιρείας στοχεύουν σε μια επαρκώς ευρεία πελατειακή 
βάση

 Το προϊόν ή υπηρεσία χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης

Ιστοσελίδες εκθέσεων

 www.fair-guide.com

 www.expodatabase.com

 www.helexpo.gr

 www.enterprisegreece.gov.gr
Ευχαριστώ


