Η Creta Beauty Expo #summeredition πραγματοποιείται από τις 8 ως τις 10
Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης και παρουσιάζει τις τάσεις της
νέας σεζόν στην αισθητική άκρων, το μακιγιάζ, την περιποίηση προσώπου &
σώματος και την κομμωτική.

THE STORY SO FAR

Η Creta Beauty Expo πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2019 όταν και έφερε στην Κρήτη
τις τάσεις του τομέα ομορφιάς για τη χειμερινή σεζόν.
Η 1η Creta Beauty Expo αναγνωρίστηκε από ηγετικές επιχειρήσεις στο χώρο οι οποίες εμπιστεύθηκαν την
Creta Beauty Expo για να συσφίξουν και να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με το μεγάλο κοινό επαγγελματιών
της Κρήτης.
Απαραίτητη για την Κρήτη αναδείχθηκε η Creta Beauty Expo καθώς πληθώρα επισκεπτών από διάφορες
περιοχές όπως Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Ιεράπετρα, Άγιος Νικόλαος, Κίσσαμος την επισκέφθηκαν και
πραγματοποίησαν αγορές για όλη τη σεζόν καθώς επίσης και έκαναν μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με τις
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην Έκθεση.
Η Έκθεση αναγνωρίστηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Κρήτης, από την τοπική κοινωνία, τα
σωματεία και διάσημες προσωπικότητες του Instagram & της τηλεόρασης.
Οι εκθέτες που συμμετείχαν στην πρώτη διοργάνωση έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις κάτι το οποίο
αποδυκνείεται και από τις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν και έχουν αναρτηθεί ήδη σε όλα τα social
media της Creta Beauty Expo. Δείτε στο instagram της Creta Beauty Expo τις συνεντεύξεις των εκθετών
μας.
link: https://www.instagram.com/cretabeautyexpo/?hl=el

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ!

Στην Έκθεση πραγματοποιήθηκαν καθημερινά σεμινάρια τόσο από τους εκθέτες όσο και από
φιλοξενούμενους επαγγελματίες με ευρεία θεματολογία. Συγκεκριμένα φιλοξενήθηκαν αρμόδιοι σε θέματα
προώθησης επιχειρήσεων οι οποίοι παρουσίασαν σεμινάριο προώθησης επιχείρησης στα social media,
γνωστή Instagramer της Κρήτης παρουσίασε ένα σεμινάριο με θέμα την επιτυχημένη παρουσία στο
Instagram και πως αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον επαγγελματία. Το σωματείο
ποδολόγων έκανε μια παρουσίαση με θέμα τα άδυτα της ποδολογίας.
Πολλά από τα σεμινάρια ήταν διαδραστικά και κληρώθηκαν δώρα για τους παρευρισκόμενους, δόθηκαν
βεβαιώσεις παρακολούθησης και πιστοποιητικά από τους εισηγητές!
link: https://www.youtube.com/watch?v=J1PcjgFuyv4&t=95s

Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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Μετά από αιτήματα των επιχειρήσεων & των επισκεπτών και με βάση την πρώτη
επιτυχία της, η Creta Beauty Expo #summeredition πραγματοποιείται
8-10 Μαΐου 2020 με στόχο να παρουσιάσει τις τάσεις της καλοκαιρινής
σεζόν σε όλους τους τομείς της ομορφιάς.

CRETA BEAUTY EXPO #SUMMEREDITION
Η Creta Beauty Expo #summeredition πραγματοποιείται από τις 8 ως τις 10 Μαΐου 2020 στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου και προβλέπεται να καταλάβει 1500τμ ωφέλιμου
εκθεσιακού χώρου.

Αν η επιχείρησή σας απασχολείται με τα εξής:
Αισθητική, Μακιγιάζ, Κομμωτική, Περιποίηση Άκρων, Αξεσουάρ, Δερματοστιξία, Ημιμόνιμο Μακιγιάζ,
Ποδολογία, Μασάζ, Περιποίηση Σώματος κλπ
τότε η Creta Beauty Expo #summeredition είναι ο καταλληλότερος συνεργάτης σας για να προβληθείτε
στην Κρήτη.

Στην Creta Beauty Expo #summeredition, η Alfa Expo:
Διευρύνει το διαφημιστικό της πρόγραμμα σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Πανελλαδικής Εμβέλειας.
Αυξάνει τις δωρεάν μετακινήσεις από Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο & Ηράκλειο για τους επισκέπτες της Έκθεσης.
Αναβαθμίζει τη γραμματειακή υποστήριξη της Έκθεσης με νέα συστήματα
μηχανογράφησης και πιο εύκολη πρόσβαση για τους επισκέπτες.
Αυξάνει τα σεμινάρια της και δημιουργεί
πιο έντονο ενδιαφέρον για επίσκεψη.
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Φιλοξενεί περισσότερους Celebrities με τους οποίους
διοργανώνει events.
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ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ CRETA BEAUTY EXPO #SUMMEREDITION
Εκθεσιακός Χώρος

Χορηγία & Εκθεσιακός Χώρος

Χορηγία

Διοργάνωση Σεμιναρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας για το κόστος και τα προγράμματα για όλες τις επιλογές συμμετοχής!

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκθεσιακά Περίπτερα Δομής
1 γραφείο, 2 καρέκλες, 1 πρίζα, 1 σποτ των 100
watt/ 3τμ, επίστρωση μοκέτας, εκτύπωση επωνυμίας
στη μετώπη του περιπτέρου, στοιχεία συμμετέχοντα
στον Κατάλογο Εκθετών, Διαφημιστικό πρόγραμμα,
Καθημερινή Καθαριότητα, 24ωρη Φύλαξη

Εκθεσιακά Περίπτερα χωρίς Δομή
Στοιχεία συμμετέχοντα στον
Κατάλογο Εκθετών, Διαφημιστικό
πρόγραμμα, Καθημερινή
Καθαριότητα, 24ωρη Φύλαξη.

70,00 €
ανά τμ

60,00 €
ανά τμ

Οι Εγκαταστάσεις
Το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο
εκθεσιακό κέντρο, βρίσκεται στις Γούρνες Ηρακλείου, απέχει
περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου
και χαρακτηρίζεται ως το κέντρο δράσης των εκθέσεων της
Κρήτης. Διαθέτει εγκαταστάσεις οι οποίες προσφέρονται για
την οργάνωση παρουσιάσεων σε αντιπροσώπους και πελάτες,
ενώ ο χώρος είναι ιδανικός για δειγματισμούς εταιριών
ένδυσης (show room), επιδείξεις μόδας, μουσικές και άλλες
εκδηλώσεις. Επίσης, ως συνεδριακός χώρος εγγυάται ευελιξία
και εξασφαλίζει την μέγιστη χρηστικότητα.

Οργάνωση & Κατασκευή Εκθέσεων & Συνεδρίων
Ελευθερίου Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 14231, Τηλ: 210 2772244
Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης: 10.30-20.00
Για Περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τo
www.alfaexpo.gr
Get Social with ALFAEXPO

www.cretabeautyexpo.gr
www.alfaexpo.gr

https://www.facebook.com/CRETABEAUTYEXPO
https://www.facebook.com/ALFAEXPO

info@alfaexpo.gr

https://www.instagram.com/CretaBeautyExpo
https://www.instagram.com/ALFAEXPOGR

https://www.youtube.com/
user/ALFAEXPO

