ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ CRETA BEAUTY EXPO
Πως & Γιατί να αναδειχθείτε χορηγοί της Creta Beauty Expo
#FallWinter2020
Αναδειχθείτε

Χορηγός

της

Creta Beauty

Expo #FallWinter2020

η

οποία

πραγματοποιείται απο τις 25 ως 27 Σεπτεμβρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Κρήτης στο Ηράκλειο και διαφημίστε το brand name σας στην Έκθεση Ομορφιάς της Κρήτης
στην οποία καταμετρήθηκαν περισσότεροι από 5000 επισκέπτες στην πρώτη διοργάνωση!
Τοποθετήστε το λογότυπό σας και σχετιστείτε με τη νέα διοργάνωση της CRETA
BEAUTY EXPO, της Έκθεσης Ομορφιάς της Κρήτης που περιμένουν με ανυπομονησία όλοι οι
επαγγελματίες. Διαφημίστε την επιχείρησή σας εν μέσω ενός ενθουσιώδους κοινού το οποίο
επισκέπτεται την πολυαναμενόμενη έκθεση της Κρήτης που αφορά τον τομέα του. Αναδείξτε
την επιχείρησή σας ως ηγέτη στον τομέα της και αποκτήστε τα προνόμια που σας προσφέρουμε.
Παρακάτω σας δίνουμε όλες τις επιλογές για το πως μπορείτε να αναδειχθείτε χορηγός
της CBE #FallWinter2020.

Προφίλ κοινού της Creta Beauty Expo
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Γιατί να επιλέξετε το ρόλο του Χορηγού στην Creta Beauty Expo


H διαφήμιση της CBE (Creta Beauty Expo) πρόκειται να προσελκύσει ένα μεγάλο

&

στοχευμένο κοινό.


Η εμπειρία της Alfa Expo στη διοργάνωση Εκθέσεων στην Κρήτη και οι δημόσιες σχέσεις
που έχουμε δημιουργήσει στο νησί εδώ και 30 χρόνια μας καθιστούν την πλέον κατάλληλη
εταιρεία για να εμπιστευθείτε την προβολή της επιχείρησής σας.



Οι στοχευμένες διαφημιστικές ενέργειες που πραγματοποιούμε σε κάθε έκθεση είναι αυτές
που προσελκύουν τον επισκέπτη. Οι Εκθέσεις μας διαφημίζονται ως εξής:


TV- RADIO SPOT (Τοπικά ΜΜΕ & Πανελλαδικής Εμβέλειας ΜΜΕ)



Αποστολή e-newsletters & Δελτίων Τύπου



Social Media Campaigns (Χορηγούμενες δημοσιεύσεις)



Καταχωρήσεις σε κλαδικά μέσα



Web Banners στα σημαντικότερα portals της κάθε περιοχής.



Δημιουργία Website αποκλειστικά για την Έκθεση.



Outdoor Διαφήμιση



Διαμοιρασμός προσκλήσεων Door to Door.



Αφίσες στα ανάλογα καταστήματα.



Αποστολές Ενημερωτικού Φυλλαδίου σε μεγάλο πελατολόγιο (εν δυνάμει
εκθέτες) κλπ.

Τα λογότυπα των Χορηγών (εξαρτάται απο το πρόγραμμα που θα επιλέξετε) θα
παρουσιάζονται στη διαφημιστική καμπάνια της CBE σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Το λογότυπο σας στην ηλεκτρονική του μορφή θα παραπέμπει στην ηλεκτρονική σελίδα
που θα μας υποδείξετε και θα έχετε αναρτήσει και εσείς με τη σειρά σας δημοσίευση ότι η
επιχείρησή σας είναι χορηγός της CBE. Στο website θα υπάρχει επίσης ειδικό section με τους
χορηγούς όπου θα εμφανίζονται λογότυπα με τη σειρά κατάταξης, ανάλογα με το πρόγραμμα
επιλογής σας. Θα αποσταλεί δελτίο τύπου για την ανακοίνωση της χορηγίας και ηλεκτρονικό
newsletter σε επαγγελματίες του χώρου και στις επιχειρήσεις.
Στην έντυπή του μορφή το λογότυπό σας θα εμφανίζεται στην outdoor διαφήμιση, στις
προσκλήσεις που θα αποσταλούν στους επαγγελματίες, σε πανό μέσα στο χώρο της Έκθεσης,
στις τσάντες της έκθεσης, στις αφίσες στα καταστήματα ακόμη και στο λεωφορείο που θα
μεταφέρει τους επισκέπτες ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.
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Η CBE σας προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία να προβληθείτε στην Κρήτη η επιλογή για το
πώς θα το κάνετε είναι δική σας.
Οι παρακάτω μέθοδοι προβολής είναι τεσταρισμένες σε παρόμοιες εκδηλώσεις και
λειτουργούν.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να ακούσουμε τις παρατηρήσεις και τη γνώμη σας
και να φτιάξουμε μια πρόταση που θα σας ταιριάζει απόλυτα. Μπορείτε να μας προτείνετε event
και δημιουργικές ιδέες τις οποίες θα συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα.

GOLD SPONSOR - ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 Μοναδικά Προνόμια
 Πριν την Έκθεση, κατά τη διάρκεια, μετά την έκθεση (ως τη νέα διοργάνωση).
 Εξέχον εκθεσιακός χώρος
 Κυρίαρχη θέση στα event του τομέα σας
 Δυνατότητα Επιλογής ώρας διεξαγωγής σεμιναρίου και τις 3 ημέρες της Έκθεσης.
 Σημαντικές ευκαιρίες προώθησης της επιχείρησης.
 Αποκλειστικότητα ως Χρυσός Χορηγός

Οφέλη για τον Χρυσό Χορηγό
 Τοποθέτηση του λογοτύπου σας στα πατάκια που σηματοδοτούν την απόσταση
στην οποία πρέπει να στέκονται οι επισκέπτες τα οποία θα τοποθετηθούν στους
διαδρόμους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε τεράστια διαφήμιση μέσα στην Έκθεση,
καθώς τα πατάκια θα βρίσκονται έξω από κάθε εκθεσιακό χώρο και θα υπενθυμίζουν την
ηγετική σας θέση σε αυτήν.
 Τοποθέτηση λογοτύπου σας στην θερμική κάρτα που εκτυπώνεται για κάθε
επισκέπτη στην οποία αναγράφεται το όνομα κάθε επισκέπτη και ο προσωπικός του
αριθμός.
 Τοποθέτηση του λογοτύπου σας στις τέντες αναμονής έξω από την έκθεση & έξω
από τις αίθουσες σεμιναρίων. Οι εν λόγω τέντες χρησιμοποιούνται από την Alfa Expo
για να δημιουργείται σκίαση κατά τη διάρκεια της αναμονής για την είσοδο του
επισκέπτη στην Έκθεση. Μέγιστος χρόνος αναμονής 30 λεπτά.
 Εκτενής Προβολή λογοτύπων στην έντυπη διαφήμιση. (Πρόσκληση εκθετών, Αφίσες
Α4 οι οποίες τοποθετούνται σε πληθώρα καταστημάτων της Κρήτης, εξώφυλλο
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Καταλόγου εκθετών (ηλεκτρονικά & έντυπα), Καταχώρηση στον κατάλογο
εκθετών (ηλεκτρονικά &

έντυπα),

και σε

όποια άλλη

έντυπη

διαφήμιση

πραγματοποιηθεί.
 Εκτενής Εμφάνιση λογοτύπων στην Outdoor Διαφήμιση (Λάβαρα, Banner, Πανό
κλπ).
 Προβολή λογοτύπου στο Website της Έκθεσης με hyperlink που θα οδηγεί στο
website σας.
 Προβολή του λογοτύπου & της επιχείρησης στα social media της έκθεσης (facebook,
instagram, flickr, youtube).
 Ανακοίνωση ανάδειξης της επιχείρησής σας ως Χρυσός Χορηγός σε e-newsletter σε
επιχειρήσεις και εγγεγραμμένους επισκέπτες του 2019 αλλά και σε νέους εν δυνάμει
επισκέπτες (επαγγελματίες , bloggers, influencers κλπ).
 Δισέλιδη

Διαφημιστική

Καταχώρηση

στον

Κατάλογο

Εκθετών

(έντυπα

&

ηλεκτρονικά).
 Ανακοίνωση ανάδειξης της επιχείρησής σας ως Χρυσός Χορηγός σε Δελτία Τύπου σε
τοπικά ΜΜΕ και πανελλήνιας εμβέλειας μέσα.
 Διοργάνωση Σεμιναρίων για την προβολή της επιχείρησής σας και την ανάδειξη των
προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Ο Χρυσός Χορηγός έχει τη δυνατότητα επιλογής ώρας
διεξαγωγής του σεμιναρίου του και δυνατόητα διεξαγωγής σεμιναρίου και τις 3 ημέρες
της έκθεσης.
 Εκτενής εμφάνιση του χορηγού στο After Video της Έκθεσης το οποίο αποστέλλεται σε
επιχειρήσεις, media, αναρτάται στο website & στο YouTube και χρησιμοποιείται για
ανεύρεση νέων εκθετών στην επόμενη διοργάνωση .

Κινητή Διαφήμιση στα πούλμαν!
Για τον χρυσό χορηγό υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης & τοποθέτησης λογοτύπων &
γραφικών (διαστάσεων 3x1m σε κάθε πλεύρά) της επιχείρησης στα πούλμαν που θα
μεταφέρουν δωρεάν τους επισκέπτες από Ηράκλειο, Χανιά & Ρέθυμνο.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα: info@alfaexpo.gr , 210 2772244
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SILVER SPONSOR – ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 Σημαντικά Προνόμια
 Πριν την Έκθεση, κατά τη διάρκεια, μετά την έκθεση (ως τη νέα διοργάνωση)
 Εκθεσιακός χώρος
 VIP Πάσα
 Σημαντικές ευκαιρίες προώθησης της επιχείρησης.
 Αποκλειστικότητα στο είδος σας ως Ασημένιος Χορηγός.

Οφέλη για τον Ασημένιο Χορηγό

 Εκτενής Προβολή λογοτύπων στην έντυπη διαφήμιση. (Πρόσκληση εκθετών, Αφίσες
Α4 οι οποίες τοποθετούνται σε πληθώρα καταστημάτων της Κρήτης, εξώφυλλο
Καταλόγου εκθετών (ηλεκτρονικά & έντυπα), Καταχώρηση στον κατάλογο εκθετών
(ηλεκτρονικά & έντυπα), και σε όποια άλλη έντυπη διαφήμιση πραγματοποιηθεί.


Εκτενής Εμφάνιση λογοτύπων στην Outdoor Διαφήμιση (Λάβαρα, Banner, Πανό
κλπ).



Προβολή λογοτύπου στο Website της Έκθεσης με hyperlink που θα οδηγεί στο
website σας.



Προβολή του λογοτύπου & της επιχείρησης στα social media της έκθεσης (facebook,
instagram, flickr, youtube).

 Ανακοίνωση ανάδειξης της επιχείρησής σας ως Ασημένιος Χορηγός σε e-newsletter σε
επιχειρήσεις και εγγεγραμμένους επισκέπτες του 2019 αλλά και σε νέους εν δυνάμει
επισκέπτες (επαγγελματίες , bloggers, influencers κλπ).


Ολοσέλιδη Διαφημιστική Καταχώρηση στον Κατάλογο Εκθετών.



Ανακοίνωση ανάδειξης της επιχείρησής σας ως Ασημένιος Χορηγός σε Δελτία Τύπου σε
τοπικά ΜΜΕ και πανελλήνιας εμβέλειας μέσα.

 Με τη λήξη της Έκθεσης δημιουργία video από την συμμετοχή σας στην Έκθεση.
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα: info@alfaexpo.gr , 210 2772244
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SPONSOR – ΧΟΡΗΓΟΣ
 Σημαντικά προνόμια
 Πριν την Έκθεση, κατά τη διάρκεια, μετά την έκθεση (ως τη νέα διοργάνωση)
 Πάσα
 Σημαντικά προνόμια
 Σημαντικές ευκαιρίες προώθησης της επιχείρησης.

Οφέλη για τον Χορηγό
 Εκτενής Προβολή λογοτύπων στην έντυπη διαφήμιση. (Πρόσκληση εκθετών, Αφίσες
Α4 οι οποίες τοποθετούνται σε πληθώρα καταστημάτων της Κρήτης, εξώφυλλο
Καταλόγου εκθετών (ηλεκτρονικά & έντυπα), Καταχώρηση στον κατάλογο εκθετών
(ηλεκτρονικά & έντυπα), και σε όποια άλλη έντυπη διαφήμιση πραγματοποιηθεί.


Εκτενής Εμφάνιση λογοτύπων στην Outdoor Διαφήμιση (Λάβαρα, Banner, Πανό
κλπ).



Προβολή λογοτύπου στο Website της Έκθεσης με hyperlink που θα οδηγεί στο
website σας.



Προβολή του λογοτύπου & της επιχείρησης στα social media της έκθεσης (facebook,
instagram, flickr, youtube).



Ημισέλιδη Διαφημιστική Καταχώρηση στον Κατάλογο Εκθετών.



Εμφάνιση του λογοτύπου σας ως Χορηγός σε e-newsletter σε επιχειρήσεις και
εγγεγραμμένους εν δυνάμει επισκέπτες (επαγγελματίες , bloggers, influencers κλπ).



Ανακοίνωση ανάδειξης της επιχείρησής σας ως Χορηγός σε Δελτία Τύπου σε τοπικά
ΜΜΕ και πανελλήνιας εμβέλειας μέσα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα: info@alfaexpo.gr , 210 2772244
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ΆΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΟΤΟ CBE (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- ΝΕΡΟ- ENERGY DRINK –
ΧΥΜΟΣ)
Αναδειχθείτε ο επίσημος χορηγός του ποτού της Έκθεσης.

Το προϊόν σας θα

προβάλλεται σε ειδική βιτρίνα στην είσοδο της Έκθεσης και θα είναι διαθέσιμο για κατανάλωση
από το κυλικείο της έκθεσης. Το προϊόν σας θα προβληθεί επίσης στο κυλικείο της Έκθεσης
καθώς θα είναι το μόνο προϊόν προς πώληση στον τομέα του. Σας προσφέρουμε επίσης μια
ολοσέλιδη καταχώρηση στον κατάλογο εκθετών και προβολή στα social media.
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