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ΟΔΗΓΟΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ

Είτε συμμετέχετε στην Creta Beauty Expo είτε ακόμη δεν το έχετε πάρει απόφαση, 
η Alfa Expo δημιούργησε αυτόν τον οδηγό με σκοπό να σας βοηθήσει να έχετε μια 

επιτυχημένη παρουσία στις Εκθέσεις που επιθυμείτε να συμμετέχετε στο άμεσο μέλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θέσπιση Στόχων        Προωθήστε τη συμμετοχή σας   

Ενέργειες κατά τη διάρκεια της Έκθεσης          Με τη λήξη της Έκθεσης

 Απολογισμός της επιτυχίας       Αρωγή Alfa Expo



Θέσπιση Στόχων 

Προωθήστε τη συμμετοχή σας



Τρόποι για να προβάλλετε τη συμμετοχή σας
Η επίτευξη των στόχων σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντική καθώς απο αυτήν εξαρτάται και η άμεση 
επιτυχία της έκθεσης οπότε είναι και δικός μας στόχος. Παρακάτω σας προτείνουμε διάφορους τρόπους 
για να προωθήσετε τη συμμετοχή σας σ’ αυτήν.

 Δημιουργήστε μια νέα σελίδα μέσα στο υπάρχον site σας για να 
ενημερώνετε τους πελάτες σας αποκλειστικά για την παρουσία σας σε εκθέσεις. Αναρτήστε στη σελίδα 
σας τις προσφορές που θα έχουν την ευκαιρία να βρουν στην εν λόγω έκθεση. Αναρτήστε γραφικό στην 
πρώτη σελίδα που αναφέρεται στη συμμετοχή σας (σας το επισυνάπτουμε) στην Έκθεση. Ενημερώστε 
τους επισκέπτες του website σας με περισσότερες πληροφορίες όπως για παράδειγμα με ένα Δελτίο 
Τύπου που θα ανεβάσετε στο site σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το website σας για να τους 
προτρέψετε να σας ακολουθήσουν στα social media. 

 Τα Social Media είναι το καλύτερο δωρεάν εργαλείο για να 
προωθήσετε τη συμμετοχή σας στην Έκθεση. Αναρτήστε το γραφικό που σας επισυνάπτουμε ως cover 
στη σελίδα σας και προσκαλέστε φίλους σας να δηλώσουν ότι τους αρέσει η σελίδα σας, κάντε like σε 
άλλες σελίδες παρόμοιες με τη δική σας, αναζητήστε ομάδες με τα ίδια ενδιαφέροντα, γίνετε μέλος και 
αναρτήστε τη δημοσίευση. Βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε συχνά τους followers για τη δραστηριότητά 
σας. Αναρτήστε τις προφορές σας και βοηθήστε τους να σας βρουν στην έκθεση.

σε κλαδικά ΜΜΕ ανακοινώνοντας τη συμμετοχή σας στην 
Έκθεση. Ενημερώστε τα ΜΜΕ για τις καινοτομίες και προϊόντα  που θα παρουσιάσετε στην Έκθεση. 
Δημιουργείστε στους επισκέπτες την αναμονή να σας γνωρίσουν από κοντά. Αναρτήστε τα Δελτία Τύπου 
και στο Web Site σας. 

Αφού έχετε θέσει τους στόχους σας και έχετε δημιουργήσει το πλάνο της 
συμμετοχής σας χρειάζεται να ορίσετε το κοινό στο οποίο στοχεύετε και να τους προσκαλέσετε στο 
περίπτερό σας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Alfa Expo για την προβολή της Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Alfa Expo για την προβολή της 
διοργάνωσης:



Ενέργειες κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 
Προετοιμάστε ένα φιλόξενο stand που να καλοδέχεται τους επισκέπτες και να είναι 
ελκυστικό. 

Μοιράστε διαφημιστικά δώρα στους επισκέπτες για να σας θυμούνται.Μοιράστε διαφημιστικά δώρα στους επισκέπτες για να σας θυμούνται.

Προβάλλετε τις σελίδες σας στα Social Media κατά τη διάρκεια της έκθεσης

Χρησιμοποιήστε το καφέ της Έκθεσης Χρησιμοποιήστε το καφέ της Έκθεσης 

Απολογισμός της επιτυχίας - Αρωγή Alfa Expo
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