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Αθήνα, Νοέμβριος 2013

Αγαπητέ συνεργάτη,

 Με αίσθημα ευθύνης προς την εταιρεία σας, είμαστε σήμερα σε θέση 
να σας ανακοινώσουμε ότι την ΄Ανοιξη του 2014 διοργανώνουμε 
την ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS «TRANSPORT SHOW 2014».  
Η έκθεση θα διεξαχθεί από 15 μέχρι 18 Μαΐου 2014* στο εκθεσιακό 
κέντρο MEC στην Παιανία, το οποίο έχει πρόσφατα ανακαινιστεί πα-
ρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους εκθέτες.
Η βαθειά γνώση της αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε, η πολυε-
τής εμπειρία μας στην οργάνωση μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεων, 
αλλά κυρίως, η δυνατότητά μας να προσελκύσουμε μεγάλο αριθμό 
ενδιαφερομένων επαγγελματιών – επισκεπτών είναι οι παράγοντες 
που μας οδήγησαν στην οργάνωση της έκθεσης, η οποία, μετά από 
ένα μακρύ χρονικό διάστημα «εκθεσιακής απραξίας», θα δώσει και 
πάλι την ευκαιρία μιας αποτελεσματικής προβολής και επικοινωνίας 
των προϊόντων σας σε χρόνο κατάλληλο τόσο για τους εκθέτες, όσο 
και για τους επαγγελματίες – επισκέπτες, η προσέλευση των οποίων 
πιστεύουμε ότι θα είναι μαζική. 
Στις σελίδες που ακολουθούν, παρέχουμε τις απαραίτητες πληρο-
φορίες και απαντούμε στα ερωτήματά σας σχετικά με τη δομή, το 
χαρακτήρα και τη συμβολή της έκθεσης στη δική σας επιχειρηματική 
προσπάθεια για ανάκαμψη και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε. 
Παραμένουμε επίσης στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική 
πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με εκτίμηση
Για την Εκδόσεις Αγριμανάκη ΑΕ

Μανώλης Αγριμανάκης

* Ο Διοργανωτής έχει επίσης δεσμεύσει την ημερομηνία 29 Μαΐου – 1 Ιου-
νίου 2014 ως εναλλακτική σε περίπτωση κωλύματος εξαιτίας επικείμενων 
Ευρωεκλογών και διπλών Δημοτικών Εκλογών.
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 Ο  Χαρακτήρας της ΄Εκθεσης 

 Η ΄Εκθεση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS «TRANSPORT SHOW 2014», έχει 
αμιγώς εκθεσιακό χαρακτήρα και απευθύνεται στο ευρύτερο 
κοινό των απασχολουμένων στη Μεταφορά, στη Διανομή, στην 
αποθήκη, στο εργοτάξιο κ.λ.π. δηλαδή από τον απλό ελεύθερο 
επαγγελματία ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου βαν, μέχρι τις μεγάλες 
εμπορικές, κατασκευαστικές και μεταφορικές επιχειρήσεις με 
στόλους φορτηγών ΙΧ ή ΔΧ. Απευθύνεται επίσης στους χιλιάδες 
μεμονωμένους αυτοκινητιστές, στα στελέχη των εταιρειών 
Logistics και Διανομής προϊόντων, στους υπευθύνους εξοπλισμού 
και διαχείρισης αποθηκών και στους νέους που είναι έτοιμοι να 
εισέλθουν σε μια από τις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες. 
Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει στους παραπάνω επισκέ-
πτες το σύνολο των επαγγελματικών αυτοκινήτων, από τα πιο ελαφρά 
vanettes, μέχρι τους τράκτορες και τα βαριά χωματουργικά φορτηγά, 
να προβάλλει τα καινούργια λεωφορεία, τουριστικά και υπεραστικά, 
τα συναφή προϊόντα (ανταλλακτικά, εξαρτήματα, λιπαντικά, ελαστικά 
κ.λ.π.), τα ρυμουλκούμενα οχήματα, καθώς και τα επιτεύγματα της 
σύγχρονης Τεχνολογίας στους τομείς της ασφάλειας, της τηλεματι-
κής, των υποστηρικτικών προς τις μεταφορές μέσων, των εξοπλι-
σμών  αποθηκών κ.α. Σημαντική και ενδιαφέρουσα θα είναι επίσης 
η παρουσία των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στον τομέα της 
διαμεταφοράς, της εκπαίδευσης, του «fleet management» και των 
διανομών, των ασφαλειών, των χρηματοδοτήσεων και των Ι.ΚΤΕΟ.
Επομένως, ο χαρακτήρας της έκθεσης «TRANSPORT SHOW» είναι 
απόλυτα επαγγελματικός με γνωστούς στο χώρο εκθέτες και από-
λυτα επίσης στοχευμένο κοινό επισκεπτών. Για την προσέλκυση μά-
λιστα του συγκεκριμένου κοινού, ο διοργανωτής υλοποιεί ήδη διευ-
ρυμένο πλάνο επικοινωνίας της έκθεσης το οποίο θα κορυφωθεί με 
την έντονη διαφημιστική προβολή από τα ΜΜΕ.  
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Γιατί  Μάιος 2014

Αποφασίσαμε τη διεξαγωγή της έκθεσης το Μάιο του 2014 δίδο-
ντας επαρκή χρόνο προετοιμασίας στους εκθέτες και ιδιαίτερα στις 
μεγάλες επιχειρήσεις που αυτή την περίοδο ετοιμάζουν το πρόγραμ-
μα της επόμενης χρονιάς, αλλά και σε κάθε άλλο υποψήφιο εκθέτη 
που από τώρα προγραμματίζει τις παραγγελίες των νέων προϊόντων 
του, ώστε να λάβει σοβαρά υπόψη του τα οφέλη που θα έχει συμμε-
τέχοντας στην έκθεση.
Ακόμη όμως, πιστεύουμε ότι η ΄Ανοιξη του 2014 θα κάνει εμφανή τα 
πρώτα ουσιαστικά σημάδια της πολυπόθητης ανάκαμψης και ότι το 
ψυχολογικό κλίμα της αγοράς γενικότερα, θα έχει βελτιωθεί.
Επί της ουσίας όμως το «timing» έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα 
«τρέχουν» (με δυνατότητα εκταμίευσης) αρκετά προγράμματα ενι-
σχύσεων και επιδοτήσεων ιδιαίτερα εκείνα που περιλαμβάνονται 
στα ΕΣΠΑ και στον αναπτυξιακό νόμο και αφορούν εξοπλισμούς και 
μεταφορικά μέσα επιχειρήσεων Logistics, αλλά και ενισχύσεις των 
περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει το γεγονός, ότι χιλιάδες ιδι-
οκτήτες παλαιών επαγγελματικών αυτοκινήτων έχουν πλέον συνει-
δητοποιήσει την ανάγκη αντικατάστασής τους – που δεν έγινε στα 
χρόνια της (βαθειάς) ύφεσης.  
Από την άλλη πλευρά, η επιλογή του Μαΐου συμπίπτει με το γεγονός 
ότι, τότε, οι επιχειρήσεις εισαγωγής και διανομής επαγγελματικών 
αυτοκινήτων, θα έχουν διαθέσιμα τα τελευταίας τεχνολογίας μοντέ-
λα euro 6, καθώς και αυτοκίνητα (Van, Vanettes και Pick Ups) με επι-
λογή καυσίμου από τον πελάτη.
Θα μπορούσαμε επίσης να προσθέσουμε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας 
που προσφέρεται για την υλοποίηση σημαντικών επιχειρηματικών 
δράσεων που έχουν αποφασιστεί και η συμμετοχή σας στην έκθεση 
θεωρούμε, ότι θα αποτελέσει σωστή εμπορική κίνηση προς αυτή την 
κατεύθυνση.
Φυσικά, τον τελευταίο λόγο έχετε εσείς που θα πρέπει έγκαιρα να απο-
φασίσετε τη συμμετοχή σας στην έκθεση  «TRANSPORT SHOW 2014». 
Το ελπίζουμε…
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 Γιατί  MEC;

Η επιλογή του εκθεσιακού κέντρου MEC στην 
Παιανία έγινε μετά από έρευνα αγοράς και βασί-
στηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια, κυριότερα από τα 
οποία ήταν:
Η πρόσφατη ανακαίνιση του MEC με παροχή ανα-
βαθμισμένων υπηρεσιών προς τους εκθέτες.
Ο διαθέσιμος ενιαίος εκθεσιακός χώρος, ικανός 
να φιλοξενήσει το σύνολο των εκθετών.
Η εύκολη πρόσβαση από κάθε σημείο της Αττικής 
και με το χαμηλότερο κόστος προσέγγισης.
Ιδιαίτερα γνωστό και οικείο σημείο για τους 
επαγγελματίες των μεταφορών, των εταιρειών 
Logistics κ.α. αφού η Λ. Λαυρίου είναι γι΄ αυτούς 
συνήθης δρόμος διέλευσης.
Εξασφάλιση περισσότερων διαθέσιμων ημερών 
προετοιμασίας/αποξήλωσης (6/2), δηλαδή η μί-
σθωση του χώρου έγινε για 12 ημέρες, δίδοντας 
στους εκθέτες 6 ημέρες προετοιμασίας περιπτέ-
ρων, 4 εκθεσιακές ημέρες και δύο ημέρες αποξή-
λωσης.
Άνετοι  χώροι εκδηλώσεων και parking αυτοκινή-
των επισκεπτών και εκθετών.
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 Τα Μέσα Ενημέρωσης

στην ΄Εκθεση

Την έκθεση θα προσκληθούν να επισκεφθούν 
δημοσιογράφοι του Οικονομικού και του Ειδικού 
Τύπου, καθώς και τα τηλεοπτικά κανάλια.
Προσβλέπουμε σε μια ευρεία δημοσιότητα της έκ-
θεσης γενικότερα, και των προϊόντων της ειδικό-
τερα.
Ο κάθε εκθέτης από την πλευρά του, θα μπορεί να 
αξιοποιήσει την παρουσία των δημοσιογράφων 
και των Μέσων που εκπροσωπούν, παρέχοντάς 
τους ενημερωτικό υλικό της επιχείρησης και των 
προϊόντων/υπηρεσιών της. Προς το σκοπό αυτό, 
θα λειτουργεί εντός της έκθεσης Press Corner, ση-
μείο ειδικά για τη διάθεση ενημερωτικού υλικού 
προς τους δημοσιογράφους.
Η παρουσίαση των προϊόντων και του κάθε πε-
ριπτέρου, ξεχωριστά, θα γίνει από το περιοδικό 
ΤΡΟΧΟΙ & TIR στο τεύχος μετά την έκθεση (της 
πρώτης Ιουνίου), καθώς και από τα άλλα περιοδι-
κά επαγγελματικών αυτοκινήτων.
  

 Προωθητικές Ενέργειες

Οι εκθέτες έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία προώ-
θησης των προϊόντων/υπηρεσιών τους πραγματο-
ποιώντας ανάλογες προωθητικές ενέργειες στη 
διάρκεια της έκθεσης, όπως:
-Ειδικές τιμές έκθεσης ή ειδικές προσφορές για 
τους επισκέπτες της έκθεσης.
-Παροχή δώρων ή μειωμένων τιμών για συγκε-
κριμένο  χρονικό διάστημα μετά την έκθεση.
-Διάθεση δώρων ή άλλων παροχών με τη διαδικα-
σία των κληρώσεων.
-Διανομή προωθητικού υλικού σε έντυπη ή ψηφι-
ακή μορφή.
-Πραγματοποίηση επιδείξεων στο χώρο του περι-
πτέρου τους (υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του γενικού κανονισμού της έκθεσης).
-Πρόσκληση ενδιαφερόμενου επισκέπτη για δοκι-
μή ή επίδειξη του προϊόντος, μετά την έκθεση στις 
εγκαταστάσεις του εκθέτη.
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Παράλληλες Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης παρέχεται η δυνα-
τότητα πραγματοποίησης εκδηλώσεων από τις συμ-
μετέχουσες εταιρείες, στην πλήρως εξοπλισμένη 
αίθουσα που διαθέτει το εκθεσιακό κέντρο MEC.
Η αίθουσα είναι μεταβαλλόμενης επιφάνειας 200 
έως και 500 τ.μ. ικανή να φιλοξενήσει τους προ-
σκεκλημένους σας.
Διατίθεται για την πραγματοποίηση ημερίδας ή 
εσπερίδας, για την διεξαγωγή σεμιναρίου ενημε-
ρωτικού ή τεχνικού, για συνέντευξη Τύπου ή για ένα 
εταιρικό συμπόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώ-
σουν την διοργανώτρια εταιρεία προκειμένου να 
λάβουν γνώση του κόστους, αλλά και για την κρά-
τηση της αίθουσας την επιθυμητή ημερομηνία και 
ώρα.
 Παράλληλες εκδηλώσεις που γνωστοποιούνται 
έγκαιρα θα τύχουν αναγγελίας και επαρκούς δημο-
σιότητας από το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR, καθώς  και 
από το site www.troxoikaitir.gr. Σε κάθε περίπτωση, 
η διοργανώτρια εταιρεία, θα χαρεί να συνεργαστεί 
μαζί σας για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. 

Test Drive 

Ειδικά οι εκθέτες Επαγγελματικών Αυτοκινήτων 
θα έχουν στη διάρκεια της έκθεσης τη δυνατότητα 
διενέργειας δοκιμών από υποψήφιους πελάτες.
Εφόσον το επιθυμούν και έχουν διαθέσιμα οχήμα-
τα για test drive, θα πρέπει να συνεννοηθούν με 
τη διοργανώτρια εταιρεία, η οποία έχει κάνει πρό-
βλεψη ειδικού χώρου στάθμευσης των οχημάτων 
αυτών με έξοδο προς τη Λ. Λαυρίου και προς την 
Αττική Οδό.
Ο συγκεκριμένος χώρος εντάσσεται στον εξωτε-
ρικό εκθεσιακό χώρο και διατίθεται αποκλειστικά 
για οχήματα εκθετών με περίπτερα εντός της έκ-
θεσης.
Επίσης, οι εκθέτες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν 
να συνδυάσουν χρονικά τη διεξαγωγή Road Show 
με την ευκαιρία της έκθεσης ή με αφετηρία την έκ-
θεση.
Οι εκθέτες που θα έχουν έγκαιρα προγραμματίσει 
τη διεξαγωγή test drive θα έχουν την ανάλογη δη-
μοσιότητα (αναγγελία) στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR 
και στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει την πρώτη 
Μαΐου (τεύχος preview της έκθεσης).
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Α. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ στεγασμένος εκθεσιακός χώρος εκτεί-
νεται σε μια ενιαία εντελώς επίπεδη επιφάνεια 7.560 τ.μ. 
με πλάτος 36 μ. και μήκος 210 μ. Το ύψος είναι 4,50 έως 
4,90 μέτρα, το οποίο περιορίζεται στα 4,30 μέτρα στα ση-
μεία διέλευσης αεραγωγών. Αριστερά του διαδρόμου Δ1 
και καθ΄ όλο το μήκος του εκθεσιακού χώρου CV–1 το 
ύψος περιορίζεται στα 3 μέτρα. Το κίτρινο τμήμα είναι χα-
μηλότερο (2,68 μ), είναι εκμεταλεύσιμο και μη χρεώσιμο.

Κάθε τετραγωνάκι στο εκθεσιακό πλάνο αντιστοιχεί με 
ένα τετραγωνικό μέτρο. 

Σε όλο τον στεγασμένο χώρο (CV + T&L Tech) οι οριζόντι-
ες γραμμές είναι αμετάβλητες και ορίζουν τους διαδρό-
μους. Οι κάθετες γραμμές είναι εντελώς ενδεικτικές για 
τον ευκολότερο υπολογισμό των χώρων και μετακινού-
νται ανάλογα με τον χώρο που ο κάθε εκθέτης επιλέγει 
για το περίπτερό του. 

TRANSPORT SHOW 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS

Πληροφορίες για το Σχεδιάγραμμα της 
Έκθεσης (floor plan) και τα περίπτερα

Ο Εκθεσιακός χώρος διακρίνεται σε δύο κύριους Τομείς: 

1. Τομέας CV (Commercial Vehicles) που περιλαμβάνει το 
τμήμα CV–1 και CV–2.

Ο πρώτος (τομέας CV) προορίζεται να στεγάσει Φορτηγά 
και τράκτορες, VAN, Vanettes και Pick Ups, Λεωφορεία και 
Trailers. Διακρίνεται στο τμήμα CV–1 (με το ύψος των 3 μέ-
τρων), όπου τα περίπτερα χωρίζονται μεταξύ τους με δομή 
(εκθεσιακά panels – τοίχοι) και προσφέρονται με τον στά-
νταρ εξοπλισμό.

Τα περίπτερα στο τμήμα CV–2 (για φορτηγά, Λεωφορεία και 
trailers) ορίζονται με σημάδι επί του πατώματος και  χωρί-
ζονται μεταξύ τους με κάθετους διαδρόμους πλάτους ενός 
(1) μέτρου.

2. Τομέας Τ&L ΤECH (Transport & Logistics Technologies):

O δεύτερος τομέας T&L TECH, θα φιλοξενήσει ανταλλα-
κτικά και εξαρτήματα, καύσιμα και λιπαντικά, εξοπλισμούς 
αποθηκών και μεταφορικών επιχειρήσεων, προϊόντα και 
εξοπλισμούς εταιρειών Logistics, καταγραφικά και συ-
στήματα τηλεματικής, υπηρεσίες after sale, εκπαίδευσης, 
Ι.ΚΤΕΟ κ.α. Όλα τα περίπτερα χωρίζονται με εκθεσιακή 
δομή (panels) έχουν ωφέλιμο ύψος 4,50 μέτρα με εξαίρεση 
τα περίπτερα αριστερά του διαδρόμου Δ1 (τμήμα CV–1) των 
οποίων το ύψος είναι τρία (3) μέτρα. Όλα τα περίπτερα στον 
τομέα T&L TECH προσφέρονται με δομή και με τον στάνταρ 
εξοπλισμό.
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Β. Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ανοιχτός εκθεσιακός χώρος καλύπτει επιφά-
νεια 600 τ.μ. προοριζόμενος για εκθέματα μεγάλου ύψους, όπως 
ανυψωτικά, γερανοφόρα – καλαθοφόρα οχήματα, αντλίες μπε-
τού και άλλα εργοταξιακά οχήματα ή μηχανήματα. Παραχωρείται 
ελεύθερος, χωρίς δομή και κάθε περίπτερο ορίζεται με σημάδι 
στο έδαφος. Για τυχόν έξτρα παροχές π.χ. τέντα, ηλεκτρικό ρεύμα, 
γραφείο κ.λ.π. ισχύει ο σχετικός τιμοκατάλογος)

Στο παρόν σχεδιάγραμμα (δεξιά αυτής της σελίδας) εμφανίζεται 
και ο εξωτερικός χώρος.

ΕΙΣΟΔΟΙ – ΕΞΟΔΟΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Όλοι οι επικέπτες εισέρχονται από τις δύο εισόδους του Εκθεσι-
ακού Kέντρου MEC, αφού λάβουν καρτελάκι εισόδου. Εξέρχονται 
μόνο από την έξοδο 5 που οδηγεί και στον εξωτερικό εκθεσιακό 
χώρο. Επιτρέπεται επίσης η επανείσοδος επισκέπτη από την έξο-
δο 5 εφόσον φέρει το καρτελάκι εισόδου. Σε διαφορετική περί-
πτωση εισέρχεται από τις κύριες εισόδους της έκθεσης.

Σημαντικό: Όλοι οι διάδρομοι της έκθεσης, οριζόντιοι και κάθετοι, 
είναι πανταχόθεν ελεύθεροι και η κυκλοφορία των επισκεπτών 
είναι αμφίδρομη και ελεύθερη προς κάθε κατεύθυνση.
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Γιατί εκθέτης στην

ÇTRANSPORT SHOW 2014È

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS

 Πολλαπλά, σημαντικά και  μετρήσιμα είναι τα οφέλη – άμεσα και 
έμμεσα – που θα αποκομίσει ο εκθέτης συμμετέχοντας στην ΄Εκθεση 
«TRANSPORT SHOW 2014». 
Ας αναφέρουμε τα κυριότερα: 
-Δυνατότητα παρουσίασης των νέων προϊόντων σε ένα ευρύ, στο-
χευμένο κοινό ενδιαφερομένων επαγγελματιών.
-΄Αμεση ζωντανή επαφή και επικοινωνία του εκθέτη με τον υποψή-
φιο πελάτη και δυνατότητα λήψης παραγγελιών (πωλήσεις).
- Διεύρυνση της βάσης δεδομένων (data base) των εν δυνάμει πε-
λατών.   
-Διανομή ενημερωτικού – διαφημιστικού υλικού προς τους επισκέ-
πτες της έκθεσης.
-Απόκτηση πραγματικής εμπειρίας και διαμόρφωση γνώμης σχετι-
κής με τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των υπο-
ψηφίων πελατών.
-Στη βραδιά των εγκαινίων (Πέμπτη), θα έχετε την ευκαιρία γνωρι-
μίας με στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και με εκπροσώπους συνα-
φών επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι επίσης θα συμμετάσχουν 
στην έκθεση. Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ενίσχυση των Δη-
μοσίων Σχέσεων.
-Ισότιμη προβολή, στον ίδιο εκθεσιακό χώρο, διαφορετικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών, με ίσες ευκαιρίες για τους εκθέτες στα πλαίσια 
του υγιούς ανταγωνισμού.
-Ενίσχυση του προφίλ της εταιρείας σας και ανάδειξη των ανταγω-
νιστικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων/υπηρεσιών. Η συμμετοχή 
σας στην έκθεση αποτελεί το δυναμικό παρόν της εταιρείας σας στην 
αγορά. Είναι ένα μήνυμα ανάκαμψης και πρόσκληση για εποικοδομη-
τικές συνέργειες.
-Σημαντική προβολή και δημοσιότητα εκθετών και εκθεμάτων από τον 
ειδικό και οικονομικό Τύπο. Ιδιαίτερης και ευρείας προβολής θα τύ-
χουν προϊόντα και εκθέτριες εταιρείες από το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR 
και από τη μεγάλης επισκεψιμότητας ιστοσελίδα www.troxoikaitir.gr 

-Δυνατότητα επιχορήγησης 
της δαπάνης συμμετοχής 
σας στην έκθεση από τα 
τρέχοντα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ.
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Επικοινωνία

Διαφήμιση της έκθεσης

΄Εντονη και με διάρκεια θα είναι η επικοινωνία 
και η γενικότερη διαφήμιση της ΄Εκθεσης Επαγ-
γελματικών Αυτοκινήτων, Μεταφορών & Logistics 
«TRANSPORT SHOW 2014». 
Στόχος μας είναι το μήνυμα της διεξαγωγής της 
αφενός να φτάσει στους δυνητικούς επισκέπτες 
και αφετέρου αυτοί να αποφασίσουν την προσέ-
λευσή τους στο MEC.
Τα μέσα που θα επιλεχθούν είναι αυτά της μαζικής 
ενημέρωσης, δηλαδή η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, 
τα περιοδικά καθώς και επιλεγμένες ιστοσελίδες 
και social media.
Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή 
στόχευση του συγκεκριμένου target group, είναι 
τα εξειδικευμένα sites και ο ειδικός περιοδικός 
τύπος, όπου βέβαια, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει 
το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR και η μεγάλης επισκε-
ψιμότητας ιστοσελίδα www.troxoikaitir.gr, όπου 
σύντομα θα ξεκινήσει η προβολή της έκθεσης και 
θα κορυφωθεί με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
spots τις μέρες πριν την έκθεση.
Από την πλευρά του διοργανωτή προβλέπονται και 
άλλες, πρόσθετες επικοινωνιακές ενέργειες για τη 
διαφήμιση της έκθεσης με σκοπό τη μεγιστοποίηση 
του αριθμού των επαγγελματιών επισκεπτών. 
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Οι Εκθέτες

   H Έκθεση Επαγγελματικών Αυτοκινήτων, Τε-
χνολογίας Μεταφορών & Logistics «TRANSPORT 
SHOW 2014», απευθύνεται σε ένα διευρυμένο 
επιχειρηματικό κοινό το οποίο χρησιμοποιεί τα 
οχήματα για τις δικές του ανάγκες, αλλά ταυτόχρο-
να συνεργάζεται με μεταφορείς ή επενδύει στον 
τομέα των Μεταφορών και των Logistics, όπως 
και το αντίστροφο, δηλαδή επιχειρεί στον τομέα 
των Μεταφορών και των Logistics και συνεργά-
ζεται με αυτοκινητιστές, διαμεταφορείς, εταιρείες 
διανομών κ.λ.π.
΄Ετσι, την έκθεση καλούνται να πλαισιώσουν με τα 
δικά τους περίπτερα οι διανομείς επαγγελματικών 
αυτοκινήτων, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς φορ-
τηγών όλων των κατηγοριών και λεωφορείων 
τουριστικών, υπεραστικών, σχολικών και άλλων 
χρήσεων.
Δυναμική παρουσία αναμένεται να έχει ο τομέας 
των συναφών με το επαγγελματικό όχημα προϊό-
ντων και υπηρεσιών, καθώς και οι εκθέτες με τους 
εξοπλισμούς που απαιτούνται για τη λειτουργία 
των Μεταφορικών επιχειρήσεων και των εταιρει-
ών Logistics.
Με το παραπάνω εισαγωγικό σημείωμα, σας πα-
ρουσιάζουμε στη συνέχεια, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που θα φιλοξενηθούν στα περίπτερα 
της «TRANSPORT SHOW 2014»:
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ΕΚΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΟΧΗΜΑΤΑ:
-Ελαφρά Επαγγελματικά Van, Vanettes και Pick Up
- Φορτηγά αυτοκίνητα, μονά (2,3,4 αξόνων) και τράκτορες.
-Ρυμουλκούμενα, επικαθήμενα, κιβωτάμαξες, ψυκτικοί θάλαμοι και βυτία.
-Εργοταξιακά φορτηγά και ειδικοποιημένα οχήματα.
-Λεωφορεία όλων των τύπων: Υπεραστικά, τουριστικά, σχολικά, mini buses 
και shuttles.
-Ηλεκτρικά οχήματα.

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LOGISTICS:
-Ανυψωτικά περονοφόρα -  παλετοφόρα.
-Ανυψωτικές σκάλες μετακομίσεων.
-Υδραυλικές πόρτες φορτηγών, ράμπες αποθηκών.
-Κοντέινερ (πωλήσεις – μισθώσεις), παλέτες, κιβώτια και άλλες μονάδες 
συσκευασίας.
-Συστήματα διαχείρισης στόλου – τηλεματικής.

Γ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ
-Εξαρτήματα και ανταλλακτικά γενικώς.
-Εξοπλισμοί Οχημάτων (Ψυκτικά μηχανήματα, αντλίες, καταγραφικά θερμο-
κρασιών, θερμαντήρες καμπίνας, αποθήκευση –ανάλυση δεδομένων ψηφι-
ακών ταχογράφων).
-Ελαστικά, Καύσιμα, Λιπαντικά, AdBlue
-Καθίσματα φορτηγών & λεωφορείων.
-Προϊόντα σήμανσης και ατομικής προστασίας.
-Προϊόντα βελτίωσης, επενδύσεις, φωτιστικά, μοντελισμός κ.α.

Δ. AUTONOMIA στην Κίνηση® 
-Ανυψωτικές ράμπες λεωφορείων.
-Ράμπες πρόσβασης σε mini bus 
-Συστήματα πρόσβασης, στήριξης αμαξιδίων.
-Ειδικές διασκευές αυτοκινήτων.

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
-Σχολές ΣΕΚΑΜ, ΠΕΙ, Οδηγών.
-I.KTEO φορτηγών και λεωφορείων
-Αυτοκινητόδρομοι – εταιρείες παραχώρησης.
-Οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων. 
-Εταιρείες και Οργανισμοί Εγκρίσεων τύπου οχημάτων, έκδοσης πιστοποι-
ητικών και εμπειρογνώμονες.
-Ναυτιλιακές εταιρείες, Ναυτικά πρακτορεία.
-Συνεργεία φορτηγών λεωφορείων, ειδικά συνεργεία.
-Τράπεζες, χρηματοδοτήσεις, leasing.
-Ασφαλιστικές εταιρείες, Σύμβουλοι επενδυτικών προγραμμάτων, λογιστι-
κά γραφεία.
-Επιστημονικοί Φορείς, Ομοσπονδίες και  Σωματεία Αυτοκινητιστών.
-Ειδικός Τύπος, Βιβλία, Ιστοσελίδες.
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TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
(Βλέπε και σχεδιάγραμμα της έκθεσης)

Α. Τομέας CV-1 για ελαφριά επαγγελματικά, εξαρτήματα, κ.α.
Προσφέρεται με τις γενικές υπηρεσίες του Εκθεσιακού κέντρου MEC 
(κλιματισμός, φωτισμός, ρευματοληψία, φύλαξη, καθαριότητα, προ-
σβάσεις ΑΜΕΑ, σύστημα πυροπροστασίας, ιατρείο, καφέ μπαρ, εστι-
ατόριο  κ.α.). 
Τα περίπτερα του τομέα CV-1 χωρίζονται μεταξύ τους με δομή και 
στην τιμή τους περιλαμβάνεται ο στάνταρ εξοπλισμός (δομή, ηλεκτρι-
κή παροχή, μοκέτα, γραφείο, καρέκλες και μετόπη με το logo / επω-
νυμία του εκθέτη).
Οι εκθέτες ελαφριών επαγγελματικών μπορούν επίσης να επιλέξουν 
εκθεσιακό χώρο στον τομέα CV-2
Γενική τιμή 70 ευρώ/τ.μ. 
 
Β. Τομέας CV-2 για Οχήματα.
Προσφέρεται με τις γενικές υπηρεσίες του Εκθεσιακού κέντρου MEC 
(κλιματισμός, φωτισμός, ρευματοληψία, φύλαξη, καθαριότητα, προ-
σβάσεις ΑμεΑ, σύστημα πυροπροστασίας, ιατρείο, καφέ μπαρ, εστια-
τόριο  κ.α.) και οριοθετείται με σημάδια στο πάτωμα. Όλα τα περίπτε-
ρα βλέπουν προς τους κεντρικούς διαδρόμους πλάτους δύο μέτρων 
έκαστος. Διάδρομοι πλάτους ενός μέτρου διαχωρίζουν τα περίπτερα 
των παραπάνω τομέων. Οι διαχωριστικοί αυτοί διάδρομοι συνδέ-
ονται με τους δύο κεντρικούς, μεγάλου πλάτους διαδρόμους, κατά 
μήκος της έκθεσης. 
Στα  περίπτερα αυτά (του τομέα CV-2, Trucks, Buses και  Trailers), 
ο εκθέτης διαμορφώνει όπως επιθυμεί το περίπτερό του, τηρουμέ-
νων φυσικά, των όρων του γενικού κανονισμού λειτουργίας της έκ-
θεσης.  Για τυχόν δομές, (π.χ. διαμόρφωση γραφείου γραμματείας ή  
υποδοχής πελατών με διαχωριστικά πάνελς), για ειδικό εξοπλισμό 
(μοκέτες, έξτρα προβολείς, καθίσματα, προθήκες, γραφεία κ.λ.π.) θα 
πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες να συμβουλευτούν τον σχετικό 
κατάλογο του  διοργανωτή
Γενική τιμή 70 ευρώ/τ.μ. 
Για περίπτερα πλέον των 400 μέτρων, τα μέτρα επιπλέον των 400 
χρεώνονται προς 60 ευρώ/τ.μ.

Γ. Τομέας T&L Tech. (Transport & Logistics Technologies)
Περιλαμβάνει περίπτερα με τις γενικές ως άνω υπηρεσίες του εκ-
θεσιακού κέντρου και επιπλέον: Δομή (panels τοίχων), γραφείο και 
τρεις καρέκλες, μοκέτα, φωτιστικά spots, παροχή ρεύματος, μετόπη-
με την επιγραφή ή (και) logo του εκθέτη. Για περίπτερα μεγαλύτερα 
των 24 μέτρων, αυξάνουν ανάλογα τα φωτιστικά spots και ο εκθέτης, 
εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να έχει δεύτερο γραφείο και περισσότερα 
καθίσματα.  Εξοπλισμός πέρα του παραπάνω βασικού χρεώνεται επι-
πλέον στη βάση του τιμοκαταλόγου έξτρα εξοπλισμού
Γενική τιμή 80 ευρώ/τ.μ. 
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Δ. Τομέας Εξωτερικού Εκθεσιακού Χώρου
Συνδέεται άμεσα με το στεγασμένο χώρο και με πολλή εύκολη πρό-
σβαση μέσω αερογέφυρας. Προσφέρεται στους εκθέτες προϊόντων 
μεγάλου ύψους, όπως ανυψωτικά, γερανοφόρα-καλαθοφόρα οχή-
ματα, ανυψωτικές σκάλες μετακόμισης, ανατρεπόμενες κιβωτάμα-
ξες, πρέσες μπετού κ.α. Τα περίπτερα ορίζονται με σημάδι στο έδαφος 
και στην τιμή δεν περιλαμβάνεται δομή.
Γενική τιμή 40 ευρώ/τ.μ.

Επιλογή - κράτηση του περιπτέρου
Η επιλογή περιπτέρου γίνεται και κράτηση υπέρ του εκθέτη και ορι-
στικοποιείται μόνο με την καταβολή του 20% της αξίας του, ως προ-
καταβολή έναντι του συνολικού τιμήματος, περιλαμβανομένου δηλα-
δή και του ΦΠΑ.
Η ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής οριστικοποιεί και προσ-
διορίζει χρονικά την κράτηση του περιπτέρου. ΄Ετσι, ταυτόχρονα, με 
την οριστικοποίηση της κράτησης, ο διοργανωτής -για λόγους δια-
φάνειας- εμφανίζει ως πωληθέν το συγκεκριμένο περίπτερο στο 
σχεδιάγραμμα «floor plan» της έκθεσης, το οποίο σε εύλογο χρόνο, 
θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα www.transportshow.gr   
Οποιαδήποτε κράτηση περιπτέρου, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
εκ μέρους του εκθέτη των όρων του γενικού κανονισμού λειτουργί-
ας της έκθεσης. Ο κανονισμός είναι ήδη διαθέσιμος και παραδίδεται 
στον υποψήφιο εκθέτη μαζί με το συμφωνητικό κράτησης του περι-
πτέρου της έκθεσης, ώστε η επιλογή και κράτηση του περιπτέρου να 
προϋποθέτει την ενημέρωση του εκθέτη επί των όρων του κανονι-
σμού. 

Οικονομικός διακανονισμός
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κράτηση του περιπτέρου είναι ορι-
στική με την καταβολή του 20% της αξίας του. Το ποσό αυτό κατα-
βάλλεται με την υπογραφή του συμφωνητικού μετρητοίς ή με επιταγή 
λήξης μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2014.
Το υπόλοιπο ποσό διακανονίζεται ως εξής:
Α΄ δόση: Ποσό ίσο με το 40% της αξίας του περιπτέρου καταβαλλό-
μενο την 19η Φεβρουαρίου 2014 είτε μετρητοίς, είτε με επιταγή λή-
ξεως μέχρι 18 Μαρτίου 2014. 
Β΄ δόση: Ποσό ίσο με το υπολειπόμενο 40% της αξίας του περιπτέρου 
καταβαλλόμενο μέχρι την 8η Μαΐου 2014, είτε μετρητοίς, είτε με επι-
ταγή λήξεως μέχρι 31 Ιουλίου 2014. 
Ο παραπάνω οικονομικός διακανονισμός αναγράφεται στο σχετικό 
συμφωνητικό, το οποίο υπογράφεται από τον διοργανωτή της έκθε-
σης και τον υποψήφιο εκθέτη.



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

• Η είσοδος στην έκθεση «TRANSPORT SHOW 2014» είναι δωρεάν 
για τους έχοντες πρόσκληση.
• Ελεύθερη, επίσης, είσοδο έχουν ΟΛΟΙ οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ του ευ-
ρύτερου τομέα των Μεταφορών, των Logistics, των αυτοκινήτων και 
όλων των συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων – ιδιοκτήτες ΦΙΧ 
αυτοκινήτων. 
Οι  παραπάνω επισκέπτες έστω και αν δεν έχουν πρόσκληση εισέρ-
χονται δωρεάν αφήνοντας στην Γραμματεία Υποδοχής την επαγγελ-
ματική τους κάρτα (business card), ή επιδεικνύοντας  επαγγελματικό 
δίπλωμα οδήγησης.
• Ελεύθερη είναι επίσης η είσοδος στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, 
του Ειδικού και Οικονομικού Τύπου, των στελεχών και υπηρεσιακών 
παραγόντων των υπουργείων και άλλων δημόσιων οργανισμών, 
των μετόχων και λεωφορειούχων των ΚΤΕΛ κ.α.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επισκέπτης θα καταβάλλει εισιτήριο ει-
σόδου 5 (πέντε) ευρώ.

Σημείωση: Προσκλήσεις θα λάβουν όλοι οι αναγνώστες του ΤΡΟΧΟΙ 
& TIR καθώς και όλοι οι εκθέτες στην επιθυμητή ποσότητα, αρκεί να 
έχουν ενημερώσει έγκαιρα τον οργανωτή

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΕ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 91 – 10680- ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 3609848, 210 3602326, 210 3620841 FAX: 210 3608131
EMAIL: info@agrimanaki.com , info@troxoikaitir.gr 

troxoikaitir.gr, transportshow.gr  

Από Μέχρι
Πέμπτη 15/05/14 16:00 21:00
Παρασκευή 16/05/14 14:00 21:30
Σάββατο 17/05/14 10:00 22:00
Κυριακή  18/05/14 09:00 22:00

Το Μεσογειακό Εκθεσιακό 
Κέντρο (MEC) βρίσκεται στη 
Λεωφόρο Λαυρίου, στην Παι-
ανία Αττικής.
Είναι άμεσα προσβάσιμο τόσο 
μέσω της Λεωφόρου Λαυρί-
ου όσο και μέσω της Αττικής 
οδού ( Έξοδος 17 – Κάντζα ).
To MEC είναι επίσης άμεσα και 
εύκολα προσβάσιμο οδικώς 
από όλους τους μεγάλους αυ-
τοκινητοδρόμους της Αττικής: 
Εθνική Οδό ( ΠΑΘΕ ), Περιφε-
ρειακή Υμηττού , Αττική Οδό, 
Λεωφόρο Λαυρίου, Λεωφόρο 
Μεσογείων, Λεωφόρο Βάρης 
Κορωπίου.
Επιπλέον, ο επισκέπτης έχει 
στη διάθεσή του το μετρό με 
το οποίο συνδέονται αστικές 
συγκοινωνίες με στάση έξω 
από το MEC και με κόστος ει-
σιτηρίου 1.40 ευρώ.


