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Ζήσε το ταξίδι

ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ..!!!
ΕΥΖΗΝ
&
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

8.000 τ.μ. Εκθεσιακή Επιφάνεια
350 Εκθέτες
25.000 Επισκέπτες
30 Ώρες Παράλληλων & Μουσικών Εκδηλώσεων
25 Εισηγητές
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

Τι είναι
Το HEALTHY LIFE FESTIVAL είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ΕΥΖΗΝ
που διοργανώνεται στη χώρα μας.
Η πολύ μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης διοργάνωσης καθιέρωσε το Healthy Life Festival σαν τον κύριο χώρο έκφρασης όλων
των τάσεων, εφαρμογών, μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών που
αφορούν την Υγεία και την Ευζωϊα.
Ειδικά για την φετινή διοργάνωση με «συνδετικό κρίκο» τον Εναλλακτικό, Ιαματικό και Πολιτιστικό Τουρισμό διοργανώνεται παράλληλα, η έκθεση GREEK TRAVEL SHOW της Helexpo, δίνοντας μας
την ευκαιρία να συνδημιουργήσουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο γεγονός, με περισσότερη επισκεψιμότητα, προβολή και επικοινωνιακή
δυναμική.
Αποτέλεσμα είναι η συνεύρεση ατόμων, επαγγελματιών και επισκεπτών, με κοινά ενδιαφέροντα πάνω στους τομείς της Ολιστικής
και Θεραπευτικής Ιατρικής, της Φυσικής Ομορφιάς, της Υγιεινής
Διατροφής, των Βιολογικών προϊόντων, της Άσκησης, της Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης, του Εναλλακτικού (και όχι
μόνο) Τουρισμού, της εκπαίδευσης, των Εκδόσεων και της Τέχνης.

Πότε και Που

Ζήσε το ταξίδι

Από 12 μέχρι 14 Απριλίου, το ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της HELEXPO
στο Μαρούσι, ένας χώρος υψηλών προδιαγραφών, σε 3 επίπεδα,
με έκταση 8.000 τ.μ., και πρόσθετο επίπεδο με συνεδριακά κέντρα
και χώρους παρουσιάσεων, θα γίνει το σημείο συνάντησης για περισσότερους από 30.000 επισκέπτες και 350 εκθέτες.
Πλαισιωμένοι από τα μονοπάτια γνώσης για την υγεία, την ευζωία,
τη μακροβιότητα, την ιαματική ιατρική, την βοτανολογία, την έρευνα, την ανάπτυξη, τον πολιτιστικό και εναλλακτικό τουρισμό, οι επισκέπτες του Healthy Life Festival – Greek Travel Show, θα έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν υπηρεσίες, πληροφορίες, προϊόντα και
μεθόδους ευζωίας, διατροφής, χαλάρωσης και διάθεσης ελεύθερου χρόνου και διακοπών, που θα βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους
και θα εξισορροπήσουν την υγεία τους τόσο σε σωματικό όσο και
σε ψυχικό επίπεδο.

Άλλες Δράσεις
Η έκθεση θα είναι πολύπτυχη αντλώντας υλικό και ιδέες από πολλές πηγές ούτως ώστε η εμπειρία του επισκέπτη να είναι σύνθετη
και συνδυαστική: Forum, σεμινάρια, μοναδικές διαλέξεις, θεατρικά
δρώμενα, συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, διαδραστικά
events, βιωματικές ασκήσεις, εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
και δεκάδες άλλες δραστηριότητες, θα μετατρέψουν αυτό το τριήμερο σε μια πραγματική γιορτή γεμάτη χαρά αλλά και γνώσεις σε
πολύ σημαντικούς τομείς της ζωής μας.

Μία μοναδική
Έκθεση - Φεστιβάλ για την ΖΩΗ
και την ΧΑΡΑ της ζωής...!!!
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ΤΟΜΕΙΣ
Στο Healthy Life Festival – Greek Travel Show θα προβληθούν προϊόντα και υπηρεσίες στους εξής τομείς:

Healing

• Ολιστικές Θεραπείες
• Συμπληρωματικές Θεραπείες
• Σχολές Εναλλακτικών Θεραπειών
• Σεμινάρια Αυτογνωσίας και Αυτοεξέλιξης
•  Ψυχοθεραπείες - Μαθησιακά Προβλήματα θέματα ΑΜΕΑ

Body
•
•
•
•
•
•
•
•

Συμπληρώματα Διατροφής - Super Foods
Βιολογικά Προϊόντα
Βότανα - Αιθέρια Έλαια
Καλλυντικά - Προϊόντα Ομορφιάς
Μη Παρεμβατικές Μέθοδοι Ομορφιάς - Αντιγήρανση
Μέθοδοι Άσκησης και Γυμναστικής, Pilates
Γυμναστήρια - Όργανα Γυμναστικής - Εξοπλισμός
Yoga - Πολεμικές Τέχνες

Well Being

• Ιαματικά λουτρά - spa - Θεραπευτικός τουρισμός
• Εναλλακτικός και Πολιτιστικός Τουρισμός
• Σχολές δραστηριοτήτων, ζωγραφικής, θεάτρου,
χορού, ωδεία, art, χόμπι
• Υπαίθριες δραστηριότητες, Extreme Sports,
Θεματικά Πάρκα
• Eίδη Camping - Ορειβασίας - Καταδύσεων
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Mind

• Εκδόσεις, Βιβλία, Έντυπα
• Sites, e-learning, Ηλεκτρονικές εφαρμογές
• Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Society

• Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες
• Σύλλογοι, Σωματεία, ΜΚΟ
• ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Eco & Art Bazaar

• Χειροτεχνήματα - Κοσμήματα - Είδη Δώρων
• Ε
 ίδη Προσωπικής Υγιεινής - Οικολογικά
Προϊόντα καθαρισμού
• Μετρητές Διάφοροι, Φίλτρα
Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους θα έχουν
τη δυνατότητα μιας επαγγελματικά οργανωμένης
πληροφόρησης του κοινού, το οποίο ακολουθεί ή
σκέφτεται να ακολουθήσει έναν υγιεινό και ολιστικό
τρόπο ζωής.
Επίσης, θα μπορούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μέσω νέων συνεργασιών
που θα προκύψουν μεταξύ όσων έχουν κοινό όραμα
και στόχο την επίτευξη ενός ποιοτικότερου τρόπου
ζωής.

E
• Σεμινάρια
• Συναυλίες
• Παράλληλες Εκδηλώσεις
• ECO & ART BAZAAR
• Βοτανικός Κήπος

D
• GREEK TRAVEL SHOW
• Ιαματικός & Εναλλακτικός
Τουρισμός
• SOCIETY

C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
• HEALTHY LIFE FESTIVAL
(Healing)
• GREEK TRAVEL SHOW

B
• HEALTHY LIFE FESTIVAL
(Healing, Body, Mind,
Well Being)
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ένα πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων στο HEALTHY LIFE FESTIVAL του 2018 έδωσαν την δυνατότητα σε εκθέτες και συνεργάτες να παρουσιάσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και μεθόδους με ομιλίες και εξειδικευμένα σεμινάρια και στους επισκέπτες
να ενημερωθούν αλλά και να ψυχαγωγηθούν με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και επιδείξεις αθλητικών δρώμενων και
ασκήσεων.
Ειδικά για την φετεινή διοργάνωση, θέτοντας ως προτεραιότητα την ενίσχυση της γιορτινής - φεστιβαλικής ατμόσφαιρας καθώς
και την ψυχαγωγία και την ενημέρωση των επισκεπτών, προγραμματίζουμε πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:
• Ομιλίες - διαλέξεις σχετικά με κορυφαία ζητήματα Ολιστι κής αντιμετώπισης της Θεραπευτικής προσέγγισης
• Ημερίδες - Παρουσιάσεις υπηρεσιών και προϊόντων από τους Εκθέτες ή άλλους φορείς
• Επιδείξεις Γυμναστικών μεθόδων, Πολεμικών τεχνών, Pilates και Yoga
• Παρουσιάσεις Υγιεινής Μαγειρικής για Μεγάλους και Παιδιά
• Θεατρικά Δρώμενα για παιδιά, με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα
• Συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Ελληνική Μουσική σκηνή
• Διαγωνισμούς, Διαδραστικά events, Παραδοσιακά παιχνίδια, Κληρώσεις δώρων
Στους χώρους της Έκθεσης θα λειτουργούν όλες τις ημέρες Εστιατόρια και Καφέ, που θα προσφέρουν φαγητά, ροφήματα και
ποτά, στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ
Το Φεστιβάλ θα υποστηριχτεί από ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα επικοινωνίας
που περιλαμβάνει:
• Τ ηλεόραση: Μεγάλη τηλεοπτική καμπάνια στους σημαντικότερους Πανελλήνιους και Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, με σποτ, παρουσιάσεις, αναφορές και ρεπορτάζ.
• Ρ
 αδιόφωνο: Πληθώρα ραδιοφωνικών σποτ σε μεγάλης ακροαματικότητας
κεντρικούς αλλά και περιφερειακούς σταθμούς.
• Ιδιαίτερη προβολή στα social media, Facebook, Instagram, YouTube.
• O
 nline Campaign: Προβολή σε portals, Google ads.
• Δ
 ιαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και
σε free press εβδομαδιαίες εφημερίδες.
• Α
 ποστολή News letters: Προσωπική πρόσκληση σε 50.000 επαγγελματίες
από όλους τους κλάδους μέσα από το δίκτυο της Helexpo.
• Ε
 κτεταμένη προβολή μέσα από το δίκτυο της Helexpo και των χορηγών
επικοινωνίας.

Holistic Life ®

explore THE ALTERNATIVE
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

• Τ ο Εκθεσιακό Κέντρο με τη μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης στην Αττική
• Σ
 την καρδιά της επιχειρηματικής Αθήνας στο Μαρούσι
• Ιδανικό για εμπορικές και καταναλωτικές εκθέσεις,
μικρά και μεγάλα συνέδρια, corporate events
• Με σχεδιασμό που επιτρέπει την άνετη και λειτουργική
χρήση μέρους ή ολόκληρου του κτιρίου
Κτίριο ιδιαίτερης σχεδιαστικής σύλληψης και με σύγχρονη
αισθητική, το HELEXPO MAROUSSI προσφέρει ευελιξία
και ανέσεις στους χρήστες του.
Είναι το πρώτο Εκθεσιακό Κέντρο στην Αττική που σχεδιάστηκε για εκθεσιακή και συνεδριακή χρήση και η
λειτουργία του έβαλε νέες βάσεις στην αγορά σε θέματα
παροχής υπηρεσιών, οργάνωσης, λειτουργίας εγκαταστάσεων, κ.α.
Είναι κατάλληλο για φιλοξενία εκθέσεων, συνεδρίων,
εταιρικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών γυρισμάτων κλπ.,
με δυνατότητα να φιλοξενεί περισσότερες από μία εκδηλώσεις παράλληλα.
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Άνοιξε τις πύλες του το Μάρτιο του 2000. Λειτούργησε ως
το Βασικό Κέντρο Τύπου (MPC) των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και από το 2005 φιλοξενεί πλήθος Εκθέσεων, Συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.
✓ 20 λεπτά από την Πλατεία Συντάγματος
✓ 5 λεπτά από την Εθνική Οδό (ΠΑΘΕ)
✓ 2 0 λεπτά από τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος
Βενιζέλος»
Εκθεσιακοί χώροι: 8.000 m2 σε 3 Επίπεδα
Ένα Συνεδριακό Επίπεδο με:
4 Αίθουσες
940 m2 επιπλέον εκθεσιακή επιφάνεια
Καμπίνες Μεταφραστών για 5 γλώσσες
Αίθριο 450 m2
Μάξιμουμ δυνατότητα: 850 σύνεδροι
Ελεύθερο WiFi σε όλους τους χώρους
Parking Εκθετών

Υπηρ
και Ια

HELEXPO

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΑΠΟ 6τ.µ. έως 40 τ.µ.*

ΚΙΝΗΤΟ:

€ / Τ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΨΕΩΝ

110,00

5 ευρώ/τ.µ./όψη

41-80 τ.µ.

100,00

ΑΠΟ 81 τ.µ. ΚΑΙ ΑΝΩ

90,00

ΑΦΜ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΟΔΟΣ:

ΣΥΝΟΛΟ €

Με
βεβα
χου
και
ΚΑΝ
του
βρίσ
www

ΠΟΛΗ:

ΕΚΠΤΩΣΗ

EMAIL
:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
(ΜΕΙΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩN

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Web site:

BASIC STAND

20,00

DELUXE STAND

35,00

BUSINESSΠΩΣ
STANDΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
28,00ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ

Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ (προαιρετικά)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

50,00

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ (προαιρετικά)

100,00

ΑΓΓΛΙΚΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΗΜΕΡ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ
ΜΕΤΩΠΗ
ΤΟΥ STAND (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ STAND BASIC, BUSINESS & DELUXE)
* ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 6 τ.μ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΩΝ)

ΩN

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΕΚΠΤΩΣΗ 10%
ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΨΗ: + 5 € / τ.µ.
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ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ

€ / Τ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΨΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ €

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

10

Υπό την Αιγίδα

Υποστηρικτές
Holistic Life ®

explore THE ALTERNATIVE

Χορηγοί Επικοινωνίας
Gold Χορηγοί
onmed_logo_gr.pdf
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Κοδριγκτώνος 11, Πεδίον Άρεως
Τ: 210 8817662
ecopolis@ecopolis.net.gr
www.healthylifefestival.gr
Follow us:

f
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You
Tube

