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30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Το µεγαλύτερο 
festival χειροτεχνίας 
& DIY στην Ελλάδα 

επιστρέφει µε νέες ιδέες, 
δηµιουργική διάθεση 
και αναβαθµισµένο 

management!



ΤΟ EVENT

Η Χειροτέχνικα είναι η µεγαλύτερη Έκθεση/Festival 
χειροτεχνίας & Do-It-Yourself στην Ελλάδα, µια πραγµατική 
Δηµιουργική Γιορτή για τους λάτρεις του χειροποίητου, 
ιδιώτες και επαγγελµατίες. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν 
ως Εκθέτες ή Χορηγοί στη Χειροτέχνικα, έχουν την ευκαιρία 
να έρχονται σε επαφή µε τους υποψήφιους πελάτες τους, 
αλλά επίσης να στοχεύουν και σε νέα κοινά, καθώς η Έκθεση 
κάθε χρόνο κάνει συστηµατικές προσπάθειες (µέσω της 
επικοινωνιακής της καµπάνιας, αλλά και των εκπαιδευτικών 
της δράσεων), για να αυξάνει την ποσότητα, αλλά και την 
ποιότητα, των “handmade lovers” στη χώρα µας.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με ένα σύνολο από 

· 100.000 Επισκέπτες, 
· 500 Εκθέτες και Χορηγούς, 
· 16 Διοργανώσεις (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Βόλο),

η Χειροτέχνικα, από την πρώτη της Διοργάνωση (το 2011) είναι το πιο Επιδραστικό Event 
για τον χώρο της χειροτεχνίας και του Do-It-Yourself (DIY), παρουσιάζοντας, αλλά και 
αναπτύσσοντας, τον δηµιουργικό πλούτο και την ποιότητα ενός κλάδου που είναι τόσο 
παραδοσιακός, όσο και καινοτόµος, και µε ενδιαφέρον που συνεχώς αυξάνει.   
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100.000 500  
Επισκέπτες Εκθέτες & Χορηγοί

16
Διοργανώσεις
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Καθώς το διάστηµα της 
πανδηµίας δηµιούργησε νέα 

δεδοµένα, ιδιαίτερα στον χώρο 
των Εκθέσεων και των Events, 

αναδείχθηκε η ανάγκη 
επαναπροσδιορισµού του 

κλάδου, µε κύριο χαρακτηριστικό 
την ανάγκη για συνέργειες. Η 

Χειροτέχνικα πολύ έγκαιρα 
προσαρµόζεται στη νέα αυτή 
πραγµατικότητα, και έτσι, µε 

µεγάλη χαρά, ανακοινώνουµε ότι 
στο Management της Έκθεσης 

πλέον εµπλέκονται:

Η FAIRSPRO 
Η εταιρεία που έχει διοργανώσει όλες τις προηγούµενες Χειροτέχνικα, 
αναδεικνύοντάς την στο µεγαλύτερο festival χειροτεχνίας & DIY, 
προσφέρει την αδιαµφισβήτητη γνώση και εµπειρία της, 
εξασφαλίζοντας την επιτυχηµένη επάνοδό της.

ΤΟ FTIAXTO.GR
Το µεγαλύτερο ελληνικό site για χειροτεχνίες, που υπήρξε ιδρυτικό 
µέλος της Χειροτέχνικα και συνέχισε να εµπλέκεται µε τη διοργάνωσή 
της τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να στηρίζει την Έκθεση, τόσο 
επικοινωνιακά, όσο και µε τις γνώσεις του στην οργάνωση των Crast 
Rooms.

Η DEMAND FAIRS & MEDIA
Το “new entry” στο Management της Χειροτέχνικα, µια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται από το 2000 στον χώρο της Διοργάνωσης 
Εκθέσεων και Φεστιβάλ, αλλά και των Επαγγελµατικών Εκδόσεων 
(έντυπων και ηλεκτρονικών). Μεταξύ άλλων, διοργανώνει: 

· από το 2014 το επιτυχηµένο 100% Hotel Show (το Premium 
 Εκθεσιακό Γεγονός για Ξενοδόχους και Επαγγελµατίες Τουρισµού), 
· από το 2009 το Design Lab (το µεγαλύτερο και πλέον επιτυχηµένο 
 Design Festival στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια) και 
· από το 2013 το Vinyl is Back (Φεστιβάλ που έχει αναδειχθεί σε 
 πραγµατική γιορτή του Βινυλίου και της Μουσικής). 

Η πρωταγωνιστική συµβολή τής Demand Fairs & Media στη 
διοργάνωση της Χειροτέχνικα, εγγυάται νέες ιδέες, αναπτυξιακή 
στρατηγική και οργανωτική εξέλιξη.

ΝΕΟ, 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 

MANAGEMENT
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ΠΟΥ 
Όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια, η Χειροτέχνικα 2022 
θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, έναν χώρο 
απόλυτα συµβατό µε τις ανάγκες της Διοργάνωσης, πολύ 
κοντά στο κέντρο της Αθήνας, και µε βασικό χαρακτηριστικό 
την άνετη προσβασιµότητα (4 λεπτά µε τα πόδια από τον 
Σταθµό του Μετρό “Ανθούπολη”).

ΠΟΤΕ

 Παρασκευή  30 Σεπτεµβρίου 2022   10.00-21.00 
 Σάββατο  1 Οκτωβρίου 2022   10.00-21.00
 Κυριακή  2 Οκτωβρίου 2022   10.00-20.00

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Η Χειροτέχνικα 2022 σχεδιάζει µια ολιστική προσέγγιση, 
συνδυάζοντας:

· Πώληση υλικών, εργαλείων, βιβλίων χειροτεχνίας 
 (Εµπορική Έκθεση),
· Εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων κοινών (Crast Rooms, 
 Παρουσιάσεις Προϊόντων και Λύσεων),
· Δικτύωση και αλληλεπίδραση των εµπλεκόµενων µε τη 
 χειροτεχνία (Meeting areas για συλλόγους και οµάδες),  
· Δηµιουργία εορταστικού περιβάλλοντος (διάφορες 
 Παράλληλες Εκδηλώσεις). 

ΠΟΥ 
ΚΑΙ 

ΠΟΤΕ
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ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

· Επιχειρήσεις µε Υλικά και Εργαλεία (Προµηθευτές Χονδρικής-Καταστήµατα),
· Καλλιτεχνικά Εργαστήρια και Σχολές,
· Εκδοτικοί Οίκοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ:

· Ζωγραφική
· Decoupage
· Ραπτική, Πλέξιµο
· Κόσµηµα
· Γάµος & Βάπτιση
· Καλλυντικά
· Συσκευασία
· Διακόσµηση
· Εργαλεία DIY
· Εργαλεία Κήπου
· Σύνεργα Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής
· Είδη Χρωµατοπωλείου
· Παιδικές Χειροτεχνίες
· Υλικά για οποιαδήποτε άλλη Χειροτεχνία

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

· Εκθέσουν και να διαθέσουν Προϊόντα προς Λιανική ή Χονδρική Πώληση.
· Παρουσιάσουν Νέα Υλικά και Προϊόντα.
· Ενηµερώσουν για τις Υπηρεσίες που παρέχουν.
· Διδάξουν Τεχνικές µέσω Σεµιναρίων/Παρουσιάσεων.

· Επαγγελµατίες του χώρου για να 
 αγοράσουν χονδρική, να έλθουν σε 
 επαφή µε νέους εν δυνάµει 
 Προµηθευτές, αλλά και να 
 ενηµερωθούν για τις Νέες Τάσεις.

· Ερασιτέχνες Χειροτέχνες για να 
 κάνουν αγορές και να 
 παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 
 σεµινάρια.

· Νέο κοινό, άντρες και γυναίκες, 
 όλων των ηλικιών και απ' όλη την 
 Ελλάδα, που θέλουν να αναπτύξουν 
 τις ικανότητές τους στο να 
 δηµιουργούν ή να επισκευάζουν 
 διάφορα αντικείµενα, µόνοι τους.

ΕΚΘΕΤΕΣ
ΕΚΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
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Η Χειροτέχνικα 2022 θα προβληθεί µέσω ενός ιδιαίτερα µελετηµένου 
διαφηµιστικού προγράµµατος, εστιάζοντας στις εξής επικοινωνιακές ενέργειες:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ 
Newsletters. Αξιοποιώντας µια ευρεία βάση δεδοµένων από Χειροτέχνικα, 
stiaxto.gr, αλλά και Demand Fairs & Media (που περιλαµβάνει συνολικά 
περισσότερες από 22.000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις στοχευµένου κοινού), 
αποσκοπούµε σε µια πολύ αποτελεσµατική newsletter campaign.
Social Media. Προώθηση του event µέσω social networks, όπως Facebook, 
YouTube, Instagram κοκ. (τόσο της Χειροτέχνικα, όσο και του stiaxto.gr).
Banners. Ανάρτηση banner σχετικού µε τη διοργάνωση σε ιστοσελίδες 
συνεργατών µας.
Bloggers. Συνεργασία µε bloggers µε σκοπό την προώθηση της Χειροτέχνικα.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Έχοντας δοµήσει ήδη πολύ καλές σχέσεις µε σηµαντικούς Χορηγούς 
Επικοινωνίας από τις έως τώρα Διοργανώσεις της, η Χειροτέχνικα στοχεύει 
στον περαιτέρω εµπλουτισµό και την αύξησή τους το επόµενο χρονικό 
διάστηµα, αξιοποιώντας και τις αντίστοιχες επαφές τής Demand Fairs & Media. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ 
Σηµαντική για τη γνωστοποίηση της διοργάνωσης στην αγορά είναι η 
επικοινωνία µε τα ενεργά Μέσα Ενηµέρωσης. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ WORD OF MOUTH 
Μέσω των καλά µελετηµένων Crast Rooms. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΤΟΜΕΙΣ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Η Χειροτέχνικα είναι µια εξαιρετική και υψηλού επιπέδου ευκαιρία, για να 
ικανοποιήσετε σηµαντικούς επιχειρηµατικούς και εµπορικούς στόχους:

· Συνάντηση µε ήδη Πελάτες σας, ή Αναθέρµανση σχέσεων 
 µε Παλιότερους Πελάτες.
· Ανάπτυξη Πελατολογίου µέσω προσέλκυσης Νέων Πελατών.
· Άµεσες Πωλήσεις.
· Marketing για Νέα Προϊόντα ή Λύσεις.
· Branding σε Στοχευµένα Κοινά.
· Επιβεβαίωση της τοποθέτησης της Επιχείρησής σας στον Κλάδο.

Εµπορική Έκθεση: Οι συµµετέχοντες επιλέγουν τη θέση και το µέγεθος του 
Περιπτέρου τους, προκειµένου να συµµετάσχουν στη Χειροτέχνικα ως Εκθέτες.
Crast Rooms: Ειδικοί χώροι για σεµινάρια/εργαστήρια, στοχευµένα 
περιορισµένης χωρητικότητας (έως 12 ατόµων).
Αίθουσα Παρουσιάσεων: Μεγαλύτερος χώρος (100+ θέσεων) για 
Παρουσίαση Υλικών, Προϊόντων, Τεχνικών κοκ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 1    ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

ΚΟΣΤΗ ΑΝΑ µ² (Τιµές προ ΦΠΑ)
Αφορούν µόνο ενοικίαση χώρου (ίχνος εδάφους)

Περίπτερα Μιας όψης  Δυο όψεων  Τριών όψεων  Νησίδες
  σε διάδροµο σε διάδροµο σε διάδροµο

έως 24µ² € 80,00/µ² € 85,00/µ² € 90,00/µ² € 95,00/µ²
>24µ²  € 75,00/µ² € 80,00/µ² € 85,00/µ² € 90,00/µ²

· Παρουσίαση 15΄στην Αίθουσα 
 Παρουσιάσεων. Παροχές:
 > Δωρεάν 15λεπτη παρουσίαση Προϊόντων, 
  Υπηρεσιών ή Τεχνικών Χειροτεχνίας 
  σε ειδικά διαµορφωµένη Open Space 
  Αίθουσα, χωρητικότητας 100 καθήµενων 
  ατόµων, εντός του Εκθεσιακού Χώρου.
 > Παροχή Οπτικοακουστικού Εξοπλισµού 
  (µικροφωνική εγκατάσταση, οθόνη κοκ).
 > Προβολή του Συµµετέχοντα µέσω της 
  δηµοσίευσης του Προγράµµατος 
  Παρουσιάσεων στο www.xeirotexnika.gr, 
  και της προώθησης στα Social Media, 
  στον χώρο της Έκθεσης και στο έντυπο 
  πρόγραµµα που θα µοιραστεί στους 
  επισκέπτες.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

Βασική Δοµή Περιπτέρου 
€ 15,00/µ² (προ ΦΠΑ)

Περιλαµβάνει:
· Πλάτη και πλαϊνά χωρίσµατα.
· Μοκέτα (χρώµα επιλογής του Διοργανωτή).
· Σήµανση περιπτέρου (Μετόπη µε εκτύπωση της 
 επωνυµίας του Εκθέτη).
· Μια πρίζα 500 Watt.
· Σποτ (1 σποτάκι ανά 3µ²).

· Εκθεσιακό ίχνος εδάφους.
· Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
· Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων.
· Φύλαξη των χώρων της Έκθεσης από εταιρεία security.
· Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
· Διαφηµιστική προβολή. Παροχές Διαφηµιστικής προβολής:
 > Επικοινωνία της Χειροτέχνικα µέσω Δελτίων Τύπου, δηµοσιευµάτων 
  και άρθρων στα ΜΜΕ (έντυπα, sites/blogs, radio).
 > Προβολή σε ξεχωριστή ενότητα στο www.xeirotexnika.gr και ανάρτηση 
  του logo του Εκθέτη µε σύνδεση αναφοράς στην ιστοσελίδα του.
 > Προβολή µέσω των Social Media της Χειροτέχνικα, µε ξεχωριστή 
  ανάρτηση για τον κάθε Συµµετέχοντα.
 > Αναφορά και αποτύπωση θέσης στο έντυπο πρόγραµµα που θα 
  διανεµηθεί στους επισκέπτες.
 > Αποτύπωση θέσης στους αναρτηµένους χάρτες στους χώρους 
  διεξαγωγής.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 2    ΧΟΡΗΓΙΑ CRAFT ROOM 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η Προβολή µέσω των 
Crast Rooms, αλλά η επιλογή τής πλήρους Χορηγίας ενός 
Crast Room δεν σας ταιριάζει, ελάτε να σχεδιάσουµε ένα 
Πλάνο Προβολής ειδικά µελετηµένο για τις δικές σας 
ανάγκες!

Τι περιλαµβάνει:

· Η επωνυµία του Χορηγού (ή ό,τι επιλέξει ο Χορηγός) γίνεται ο τίτλος του 
 Crast Room.
· Δυνατότητα Branding του Χορηγού στο Crast Room (ο Χορηγός –κατόπιν 
 συνεννόησης µε τη Διοργάνωση– µπορεί να λογοτυπήσει το Δωµάτιο 
 όπως επιθυµεί).
· Επιπλέον Χορηγούµενη Προώθηση σε Social Media και Τύπο.
· Online ή επί τόπου διάθεση εισιτηρίων από το ταµείο της Διοργάνωσης.
· Όλα τα σεµινάρια του Crast Room γίνονται από δάσκαλο και υλικά του 
 Χορηγού.
· Δυνατότητα εξεύρεσης δασκάλου και projects από το stiaxto.gr µε 
 επιπλέον χρέωση.
· Δικαίωµα διοργάνωσης µέχρι 25 σεµιναρίων σε 3 µέρες (κατόπιν 
 συνεννόησης µε τη Διοργάνωση).
· Δυνατότητα του Χορηγού να ορίσει εισιτήριο προς τους συµµετέχοντες 
 σε κάθε σεµινάριο.

Η Διοργάνωση παρέχει την οργάνωση και την καθαριότητα του χώρου, καθώς και 
τα τραπεζοκαθίσµατα για τους συµµετέχοντες όλων των Crast Rooms.

 Κόστος Χορηγίας Crast Room (και για τις 3 ηµέρες):  
 € 1500,00 (προ ΦΠΑ)

 Επιπλέον Κόστος: Ο κάθε συµµετέχων στα Crast Rooms, πληρώνει στη  
 διοργάνωση εισιτήριο € 2,50 για κάθε ώρα σεµιναρίου που παρακολουθεί 
 (ανεξάρτητα από το εισιτήριο που έχει ορίσει ο Χορηγός Crast Room)



30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 3    ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Το πρόγραµµα της Μεγάλης Χορηγίας διατίθεται αποκλειστικά σε έναν Χορηγό 
και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

· Χώρο Περιπτέρου (ίχνος εδάφους) 30 µ² σε διαθέσιµο σηµείο επιλογής του 
 Μεγάλου Χορηγού.
· 3 15λεπτες Παρουσιάσεις στην Αίθουσα Παρουσιάσεων (µία κάθε ηµέρα).
· Διακεκριµένη Λογοτύπηση σε όλη τη διαφηµιστική προβολή (δελτία τύπου, 
 καταχωρήσεις, online banner & email campaign, post publicity, κοκ).
· Διακεκριµένη Λογοτύπηση σε όλο το έντυπο υλικό προώθησης (αφίσες, 
 έντυπο πρόγραµµα, προσκλήσεις, φυλλάδια, κοκ).
· Διακεκριµένη Λογοτύπηση σε όλες τις εκτυπώσεις εντός του χώρου της 
 Εκδήλωσης (banners, σήµανση, κατόψεις, πρόγραµµα κτλ.).
· Δισέλιδη Διαφηµιστική Καταχώρηση στο έντυπο πρόγραµµα που θα 
 διανεµηθεί σε όλους τους επισκέπτες.
· Επιπρόσθετη διακεκριµένη Προώθηση στο www.xeirotexnika.gr, στην 
 κατηγορία Χορηγοί/ Υποστηρικτές.
· Δυνατότητα extra προωθητικών ενεργειών (π.χ. δειγµατοδιανοµή), σε 
 συνεννόηση µε τη Διοργάνωση.
· Δυνατότητα διανοµής εντύπου του Μεγάλου Χορηγού σε όλους τους 
 επισκέπτες της Χειροτέχνικα.
· Διαµόρφωση ενός εξατοµικευµένου Newsletter του Μεγάλου Χορηγού και 
 αποστολή του σε όλη τη βάση ηλεκτρονικών διευθύνσεων της 
 Χειροτέχνικα.
· Χορηγούµενα Post για τον Μεγάλο Χορηγό, στα Social Media της 
 Χειροτέχνικα.

Κόστος Μεγάλης Χορηγίας: € 5000,00 προ ΦΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

Το πρόγραµµα της Χορηγίας µπορεί να διατεθεί σε έως και 3 
Χορηγούς και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

· Χώρο Περιπτέρου (ίχνος εδάφους) 24µ² σε διαθέσιµο 
 σηµείο επιλογής του Χορηγού.
· 15΄παρουσίαση στην Αίθουσα Παρουσιάσεων.
· Λογοτύπηση σε όλη τη διαφηµιστική προβολή (δελτία 
 τύπου, καταχωρήσεις, online banner & email campaign, 
 post publicity, κοκ).
· Λογοτύπηση σε όλο το έντυπο υλικό προώθησης  (αφίσες, 
 έντυπο πρόγραµµα, προσκλήσεις, φυλλάδια, κοκ).
· Λογοτύπηση σε όλες τις εκτυπώσεις εντός του χώρου 
 της Εκδήλωσης (banners, σήµανση, κατόψεις, πρόγραµµα 
 κτλ.).
· Ολοσέλιδη Διαφηµιστική Καταχώρηση στο έντυπο 
 πρόγραµµα που θα διανεµηθεί σε όλους τους επισκέπτες.
· Επιπρόσθετη Προώθηση στο www.xeirotexnika.gr, στην 
 κατηγορία Χορηγοί/Υποστηρικτές.
· Δυνατότητα extra προωθητικών ενεργειών 
 (π.χ. δειγµατοδιανοµή), σε συνεννόηση µε τη Διοργάνωση.
· Χορηγούµενα Post για τον Χορηγό, στα Social Media της 
 Χειροτέχνικα.

Κόστος Χορηγίας: € 3000,00 προ ΦΠΑ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 3    ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Το πρόγραµµα Υποστήριξης της Χειροτέχνικα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

· 15΄παρουσίαση στην Αίθουσα Παρουσιάσεων.
· Λογοτύπηση σε όλη τη διαφηµιστική προβολή (δελτία τύπου, 
 καταχωρήσεις, online banner & email campaign, post publicity, κοκ).
· Λογοτύπηση σε όλο το έντυπο υλικό προώθησης (αφίσες, έντυπο 
 πρόγραµµα, προσκλήσεις, φυλλάδια, κοκ).
· Λογοτύπηση σε όλες τις εκτυπώσεις εντός του χώρου της Εκδήλωσης 
 (banners, σήµανση, κατόψεις, πρόγραµµα κτλ.).
· Ηµισέλιδη Διαφηµιστική Καταχώρηση στο έντυπο πρόγραµµα που θα 
 διανεµηθεί σε όλους τους επισκέπτες.
· Επιπρόσθετη Προώθηση στο www.xeirotexnika.gr, στην κατηγορία 
 Χορηγοί/Υποστηρικτές.
· Δυνατότητα extra προωθητικών ενεργειών (π.χ. δειγµατοδιανοµή), σε 
 συνεννόηση µε τη Διοργάνωση.
· Χορηγούµενα Post για τον Υποστηρικτή, στα Social Media της Χειροτέχνικα.

Κόστος Υποστήριξης: € 1000,00 προ ΦΠΑ

Είµαστε πολύ ευρηµατικοί και έχουµε εξαιρετικές ιδέες 
για εναλλακτικούς τρόπους προβολής στη 
Χειροτέχνικα. Αν αισθάνεστε ότι τα παραπάνω Χορηγικά 
Προγράµµατα (ή οι υπόλοιποι Τρόποι Συµµετοχής) δεν 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας, ελάτε να 
σχεδιάσουµε ένα εξατοµικευµένο Πακέτο Προβολής, 
ειδικά για εσάς! 
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www.xeirotexnika.gr

https://xeirotexnika.gr/



