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Αγαπητοί συνεργάτες, 

Η Athens Metropolitan Expo A.E, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) και η 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) με χαρά σας ενημερώνουν για τη διοργάνωση της 
Made in Greece, μιας σημαντικής πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει στα πλαίσια της υποστήριξης 
και ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.   

Στόχος της Made in Greece είναι να επιλεγούν και να φιλοξενηθούν κάτω από την ίδια στέγη 
στην Ελλάδα, οι καλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας και να 
παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε διαπιστευμένες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς η ενέργειά μας υποστηρίζεται από περισσότερους από 50 
φορείς της χώρας μας, επιμελητήρια, διμερή επιμελητήρια, συνδέσμους και οργανισμούς.

Στο παρόν έντυπο μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις 
λεπτομέρειες της διοργάνωσης, ενώ τα έμπειρα στελέχη της ομάδας μας βρίσκονται στη διάθεση 
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.



Με τιμή,

Χαιρετισμός 
Metropolitan Expo
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Νίκος Αναστασίου
Διευθύνων Σύμβουλος 

Metropolitan Events A.E.
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Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Η Made in Greece είναι μια έκθεση σχεδιασμένη να αποτελέσει κάτι περισσότερο. 

Έναν κόμβο εξωστρέφειας όπου συναντιούνται οι υγιείς, τολμηρές και ελπιδοφόρες επιχειρήσεις 
της ελληνικής οικονομίας, για να ενώσουν τις προσπάθειες τους και να στραφούν προς το 
εξωτερικό.

Έναν κόμβο συνάντησης όπου σημαντικοί αγοραστές από όλο τον κόσμο θα γνωρίσουν τις 
καλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις και καινοτόμες ιδέες.

Η Made in Greece αποτελεί την απόδειξη ότι η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να αναλάβει 
την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες υποδομές της χώρας μας και να αξιοποιήσει την 
ευκαιρία για να αλλάξει νοοτροπία και εποχή.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Athens Metropolitan Expo A.E, μια σύμπραξη ορισμένων εκ 
των πιο μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας μας, να έχει σε αυτή την προσπάθεια τη 
συμπαράσταση και υποστήριξη των πιο σημαντικών φορέων της χώρας καθώς και των αρμόδιων 
Υπουργείων.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η Made in Greece είναι μια συλλογική προσπάθεια. Μια προσπάθεια 
να δείξουμε στον κόσμο την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και τις δυνατότητες του ελληνικού 
πνεύματος και καινοτομίας.



Αγαπητοί, 

Είναι κοινή παραδοχή ότι η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για την έξοδο της χώρας 
από τη χειρότερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να 
κινηθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Διαθέτει προϊόντα μοναδικής ποιότητας και κυρίως δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες μέσα σε ένα 
εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον, αποδεικνύουν καθημερινά ότι έχουν το όραμα και τις ικανότητες 
να διακριθούν στον εξαγωγικό τομέα. 

Για να αναπτυχθεί ο εξωστρεφής προσανατολισμός της ελληνικής παραγωγής και να στηριχθεί 
η εξαγωγική δυναμική που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, χρειάζεται 
συντονισμένη προσπάθεια, με τη συμμετοχή τόσο της Πολιτείας όσο και των φορέων της αγοράς. 

Η διοργάνωση της έκθεσης Made in Greece είναι μια πρωτοβουλία που υπηρετεί ακριβώς αυτό το 
στόχο, μέσα από την προβολή ανταγωνιστικών ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων, αλλά και 
την ανάδειξη προβληματισμών, προτάσεων και νέων πεδίων δράσης. 

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας, θα είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η ελληνική επιχειρηματική 
κοινότητα μπορεί και θέλει να κερδίσει το εθνικό στοίχημα της εξωστρέφειας.

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος & 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

Με τιμή,

Χαιρετισμός 
EBEA & KEEE
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Περιγραφή Έκθεσης
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Η Made in Greece θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις 

του μεγαλύτερου και αρτιότερου Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου που διαθέτει η χώρα μας, 

το Metropolitan Expo (δυναμικής 45.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου), στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Την Έκθεση θα υλοποιήσει η Metropolitan Events A.E, θυγατρική εταιρεία της Athens                                     

Metropolitan Expo A.E., η οποία έχει στελεχωθεί από ικανά και έμπειρα στελέχη του χώρου της 

διοργάνωσης εκθέσεων, σε συνεργασία με τους κορυφαίους συνδέσμους της χώρας, 20 Διμερή 

Επιμελητήρια και τους κυριότερους εμπορικούς φορείς. 

Bασικός στόχος της έκθεσης είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων 

να εξάγουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό. Να διευκολύνει τη δημιουργία 

μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και επιλεγμένων επιχειρήσεων του 

εξωτερικού.

Για αυτό το λόγο και με στόχο να επιτευχθεί ικανός αριθμός επαγγελματικών συναντήσεων B2B, θα 

επιλεχθεί συγκεκριμένος αριθμός εκθετών προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αναλογία 

μεταξύ αυτών και των ξένων επιχειρήσεων και αποστολών.

Η έκθεση θα πλαισιωθεί και με παράλληλες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με 

περισσότερους από είκοσι εξαγωγικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Σε αυτές τις εκδηλώσεις θα 

αναλυθούν οι ευκαιρίες αλλά και οι διαδικασίες για την εξαγωγή προϊόντων και θα παρουσιαστούν 

επιτυχημένες πρακτικές εξωστρέφειας από ελληνικές επιχειρήσεις. 

Για τους παραπάνω λόγους, επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

πολυδάπανες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να διερευνήσουν νέες αγορές, έχουν λόγο να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να συμμετάσχουν σε 

αυτή τη διοργάνωση.



Εκθέτες
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Πλέον των παραπάνω και στα πλαίσια ενημέρωσης των εκθετών σχετικά με τις εξελίξεις σε θέματα 
υποστήριξης της εξωστρέφειας, θα φιλοξενηθεί περιορισμένος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων 
με εξειδίκευση σε τομείς όπως Εκτυπώσεις – Εκδόσεις, Συσκευασία, Υλικά Συσκευασίας, Γραφεία 
Εξαγωγών, Μεταφορές, Marketing, Branding, Packaging.

Η παρούσα οικονομική συγκυρία της χώρας μας, δεν αφήνει περιθώρια για αποκλεισμούς από 
την έκθεση, για αυτό το λόγο αποτελεί συνειδητή επιλογή των διοργανωτών να μπορούν να 
λάβουν μέρος οι επιλεγμένες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και 
να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στους διαπιστευμένους 
αγοραστές και στις κρατικές αποστολές που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση. 

Εξάλλου, οι τέσσερις αίθουσες του Metropolitan Expo, διευκολύνουν τη φιλοξενία παράλληλων 
και ανεξάρτητων δράσεων. 

Στην έκθεση θα λάβουν μέρος επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της παραγωγής και του 
εμπορίου:



√

√

√

√

Κόστος Συμμετοχής

Ο Εκθέτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο μορφές παρουσίας και συμμετοχής 
στην Έκθεση. 
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Περίπτερο με Τυποποιημένη Δομή

Η κατασκευή του περιπτέρου τυποποιημένης δομής έχει ύψος 2,5μ και αποτελείται απο φορέα 
στήριξης αλουμινίου (Octanorm) και πάνελ πλήρωσης από PVC χρώματος μπεζ ανοιχτό. 

H oροφή αποτελείται από τραβέρσες αλουμινίου, μία ανά 2μ κατά μήκος του περιπτέρου, για 
τη στήριξη φωτιστικών σωμάτων. 

Στις εισόδους και σε ύψος 2,2μ τοποθετείται διάτρητη μετώπη αλουμινίου με τον αριθμό 
περιπτέρου και την επωνυμία του εκθέτη σε ψηφιακή εκτύπωση πάνω σε επιφάνεια PVC.  

Στο δάπεδο επιστρώνεται μοκέτα μπεζ χρώματος. 

Στον εξοπλισμό επίπλων και τις ηλεκτρολογικές παροχές του περιπτέρου τυποποιημένης 
δομής συμπεριλαμβάνονται επίσης:
      Ένα γραφείο 
      Τρεις καρέκλες 
      Ένα spot των 100w/3τμ 
      Μία πρίζα των 500w 

Το κόστος για τη συμμετοχή των Εκθετών 
με περίπτερο τυποποιημένης δομής είναι 130€/τμ. 
για όλες τις ημέρες λειτουργίας της Έκθεσης. 
 

Περίπτερο χωρίς δομή 

Οι εκθέτες που έχουν επιλέξει περίπτερο χωρίς δομή, παραλαμβάνουν ίχνος εδάφους και η 
κατασκευάστρια εταιρεία της επιλογής τους αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

Το κόστος για τη συμμετοχή των Εκθετών με ίχνος εδάφους είναι 115€/τμ.  για όλες τις ημέρες 

λειτουργίας της Έκθεσης. 



Προβολή των Εκθετών με πλήρη εταιρική παρουσίαση στο web site της Έκθεσης

Καταχώρηση των εταιρικών στοιχείων των συμμετεχόντων στον Κατάλογο Εκθετών

Καθημερινή υπηρεσία φύλαξης και καθαρισμός εκθεσιακών και κοινόχρηστων χώρων

Εξοπλισμένο ιατρείο και συνεχής παρουσία ιατρού καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης

Χρήση του πλήρους εξοπλισμένου Business Center 

Τροχήλατα καρότσια μεταφοράς  

Στάθμευση Εκθετών και επισκεπτών – διαχείριση χώρων στάθμευσης

Μεταφορά καλεσμένων με λεωφορεία από και προς το Metropolitan Expo (Σταθμός ΜΕΤΡΟ 

Δ. Πλακεντίας – Κορωπίου – Αεροδρόμιο – Metropolitan Expo) κατά τη λειτουργία της Έκθεσης

Προσκλήσεις επισκεπτών

Κάρτες εισόδου Εκθετών και προσωπικού

Παροχές Εκθετών

Στο πλαίσιο συμμετοχής των Εκθετών στη Made in Greece, προσφέρονται δυνατότητες 
οι ακόλουθες παροχές και υπηρεσίες: 

Ενσύρματο ή Ασύρματο Internet

Ειδικός Εξοπλισμός (έπιπλα, οπτικοακουστικός εξοπλισμός κτλ)

Υδραυλικές Παροχές

Ηλεκτρολογικές Παροχές - Φωτισμός

Φορτοεκφορτώσεις

Σύνδεση με δίκτυο κεντρικού Εξαερισμού

Αναρτήσεις 

Φωτογραφίσεις - Βιντεοσκοπίσεις

Πρόσθετη διαφημιστική προβολή σε φωτιζόμενα displays (επιτοίχιες φωτοτράπεζες) 

στον κεντρικό διάδρομο του Εκθεσιακού Κέντρου 

Επίσης, παρέχονται στους Εκθέτες υπηρεσίες κατόπιν παραγγελίας:
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Πρόγραμμα Έκθεσης

Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Έκθεσης 

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

10.00 - 20.00

10.00 - 20.00

10.00 - 20.00

10.00 - 20.00

10.00 - 20.00

Ημέρες και ώρες Προετοιμασίας Εκθεσιακών Περιπτέρων

Ημέρες και ώρες Αποξήλωσης Εκθεσιακών Περιπτέρων

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

07.00 - 22.00

07.00 - 22.00

07.00 - 22.00

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 07.00 - 22.00

Η επίσημη τελετή των Εγκαινίων, καθώς και το Πρόγραμμα των Παράλληλων 
Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Ομιλιών θα ανακοινωθούν 2 μήνες πριν την έναρξη της 
Έκθεσης.
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Επικοινωνία
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Η Made in Greece προβάλλεται μεθοδικά και στοχευόμενα σε περισσότερες από είκοσι χώρες του 

κόσμου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις αγορές των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Κίνας, ΗΑΕ, 

Βραζιλίας, Ρωσίας, Ολλανδίας, Καναδά, Τουρκίας, Αγγλίας κ.α.

 

Η επικοινωνία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των αντίστοιχων διμερών επιμελητηρίων καθώς 

και των Εμπορικών Ακολούθων του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ η καθημερινή επικοινωνία και 

αξιολόγηση των υποψήφιων αγοραστών πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους 

φορείς, συνδέσμους και οργανισμούς που υποστηρίζουν τη διοργάνωση.

 

Οι αγοραστές που επιλέγονται, εισέρχονται ηλεκτρονικά στο online πρόγραμμα συναντήσεων της 

έκθεσης, συμπληρώνουν τα στοιχεία, το πεδίο ενδιαφέροντος και τις ανάγκες τους ενώ τα στελέχη 

της διοργανώτριας αρχής ρυθμίζουν τη διαδικασία και διαφυλάσσουν την αναλογία με μοναδικό 

στόχο την επίτευξη πραγματικά ουσιαστικών συναντήσεων με καθαρά επιχειρηματικό χαρακτήρα 

και οικονομικά αποτελέσματα.

 

Παράλληλα, η δυναμική ιστοσελίδα www.madeingreeceexpo.com θα αποτελέσει ένα διεθνή 

διαδικτυακό κόμβο ενημέρωσης και το πεδίο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου συνεργιών 

μεταξύ παραγωγής, υπηρεσιών, προϊόντων και αγοραστών.

 

Η έκθεση θα έχει προβολή και σε διεθνείς εκθέσεις, στα πλαίσια της συνεργασίας με τους 

εμπλεκόμενους φορείς και την παρουσία τους σε διεθνή φόρα και εκδηλώσεις. 

Τέλος, θα εκδοθεί ειδική πολυτελής έκδοση Καταλόγου Εκθετών της Made in Greece σε 20.000 

αντίτυπα και θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλους τους επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης.  

Παράλληλα, θα διανεμηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), σε 

περισσότερους από 50 φορείς που υποστηρίζουν την Έκθεση, σε Διμερή Επιμελητήρια και 

Πρεσβείες. Σκοπός του Καταλόγου των Εκθετών είναι να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο οδηγό 

αγοράς και ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία του εξωτερικού. 



Εκθεσιακός Χώρος

Τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του 
είναι:

Hall 1           Hall 2          Hall 3      Hall 4
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Εντυπωσιακοί στεγασμένοι χώροι μεγέθους 50.000 τμ, οι οποίοι αναπτύσσονται σε ένα 
και μόνο επίπεδο, σε συνολική έκταση 160.000 τμ 
Υπερσύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις διεθνούς επιπέδου, ικανές να 
φιλοξενήσουν μεγάλες και σύνθετες εκδηλώσεις
Λειτουργικότητα, ευελιξία παραχώρησης και εύκολη διαχείρηση των χώρων του ακόμα 
και σε πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις 
Προνομιακή θέση, δίπλα στο Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”, σε συνδυασμό με την άνετη 
και γρήγορη πρόσβαση
Άπλετοι και εργονομικοί χώροι στάθμευσης
Προηγμένα συστήματα πυρανίσχευσης και πυρασφάλειας
Πρωτοποριακή industrial design αισθητική

Το Metropolitan Expo αποτελεί το μεγαλύτερο, 
πλέον σύγχρονο και λειτουργικό χώρο 
εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων στην 
Ελλάδα και έναν από τους αρτιότερους χώρους 
στη Νότια Ευρώπη.



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 2103542920-5 
και fax +30 2103542910, ή ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
madeingreece@metropolitanevents.gr, info@madeingreeceexpo.com
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Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", 19019, Τ.Θ. 800 72, Σπάτα Αττικής
T:+30 2103542920-5    F:+30 2103542910  
e-mail: info@madeingreeceexpo.com
website: www.madeingreeceexpo.com
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