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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Furnidec Business είναι αναμφίβολα 
το σημείο συνάντησης για όλους τους 
επιχειρηματίες των κλάδων επίπλου και 
διακόσμησης, δίνοντας παράλληλα, το 
εναρκτήριο σήμα για τη νέα εκθεσιακή 
χρονιά. Για το 2017, σκοπός της πλέον 
διαχρονικής έκθεσης είναι η δημιουργία 
ενός ακόμα επιτυχημένου event.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 
Μαρτίου 2017 στο Διεθνές Εκθεσιακό και 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κατά 
τη διάρκεια της Furnidec Business, όλοι οι 
παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 
μυηθούν στο made in Greece έπιπλο καθώς 
επίσης και να βρουν ολοκληρωμένες λύσεις 
που ικανοποιούν κάθε δυνατή ανάγκη. 
Δυνατά “χαρτιά” της διοργάνωσης είναι η 
πολυμορφία, ο πολυποίκιλος χαρακτήρας 
αλλά και οι σημαντικές παράλληλες 
εκδηλώσεις - ημερίδες, workshop, 
συνέδρια - που έχουν πλέον γίνει θεσμός 
κατά τη Furnidec Business. Ταυτόχρονα, 
η σύγχρονη δομή της επιτρέπει τη βολική 
και απρόσκοπτη περιήγηση ανάμεσα σε 
εταιρίες και προϊόντα.

Όπως έχει καθιερωθεί, οι βασικές 
κατηγορίες της Furnidec Business είναι 
δύο. το οικιακό και το επαγγελματικό έπιπλο. 
Σημαντικό, ωστόσο, ρόλο θα παίζει και ο 
χώρος του interior και industrial design 
παρουσιάζοντας ιδέες που ανταποκρίνονται 
στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της 
σύγχρονης καθημερινότητας.

Το φάσμα των επισκεπτών είναι ευρύ 
καλύπτοντας επαγγελματίες που 
προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, 
όπως εμπόρους προϊόντων επίπλου & 
διακόσμησης αλλά και αρχιτέκτονες, 
διακοσμητές, σχεδιαστές και ξενοδόχους.

Ωράριο λειτουργίας:

17-19/3/2017

Παρασκευή: 11.00-20.30
Σάββατο και Κυριακή: 10.00-20.30

Furnidec Business 2017/
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VIDEO TOUR 2016
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Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ

Ευρύ φάσμα επισκεπτών.

/ έμποροι προϊόντων επίπλου & διακόσμησης

/ αρχιτέκτονες

/ διακοσμητές

/ σχεδιαστές

/ ξενοδόχοι

/ αλλά και γενικότερα άνθρωποι που αγαπούν το design.

Την Furnidec Business 2016 επισκέφθηκαν 3.000 επαγγελματίες.

Επισκέπτες/

Όλο το φάσμα των interior design προϊόντων. Στην Furnidec Business θα παρουσιαστούν 
προϊόντα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

• έπιπλα σαλονιού

• έπιπλα κρεβατοκάμαρας

• έπιπλα τραπεζαρίας

• μικροέπιπλα

• παιδικά έπιπλα

• έπιπλα κουζίνας

• έπιπλα & είδη εξοχής

• επαγγελματικός εξοπλισμός

• διακοσμητικά

• υφάσματα επιπλώσεων

• στρώματα

• φωτιστικά

Εκθέματα/
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/ Digital pr 

(στρατηγική on line δημοσίων σχέσεων),

/ Social media strategy 

(στοχεύοντας στην καρδιά του κοινού στο 

οποίο απευθυνόμαστε),

/ Email marketing strategy 

(με την χρήση της αναβαθμισμένης βάσης 

δεδομένων που διαθέτουμε),

/ Web advertising 

(θα ενταχθούν μέσα τα οποία απευθύνονται 

στο target group μας),

/ Media relations 

(καταχωρήσεις και παρουσιάσεις από μέσα 

επίπλου, διακόσμησης και αρχιτεκτονικής),

/ Google advertising 

(στοχευμένη επικοινωνία μέσω των 

εργαλείων της Google).

/ Direct marketing

(αποστολή προσκλήσεων σε έγκυρη λίστα 

επαγγελματιών).

/ Phone marketing

(τηλεφωνική ενημέρωση έγκυρης λίστα 

επαγγελματιών).

Επικοινωνία/

Φιλοξενία επισκεπτών/

Σύγχρονοι μέθοδοι επικοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Βαλκάνια). Στο πλαίσιο 

της επικοινωνιακής στρατηγικής της Furnidec Business θα ακολουθηθούν τακτικές στοχευμένης 

επικοινωνίας, όπως ακριβώς επιτάσσει το σύγχρονο business to business marketing.

Πρόγραμμα hosted buyers (κάλυψη εισητηρίων και διαμονής).

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ
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ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σημαντικές επαγγελματικές επαφές των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην 
Furnidec Business 2017 με εμπόρους, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, ξενοδόχους κλπ.

Η τοποθεσία του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης συνιστά ισχυρό 
γεωγραφικό πλεονέκτημα καθώς συμβάλλει στην άμεση ενημέρωση και προσέγγιση 
επαγγελματιών του κλάδου της ευρύτερης περιοχής.

Η Helexpo διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στην διοργάνωση ανάλογων, σε 
επίπεδο επισκεπτών, επαγγελματικών εκθέσεων.
Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των εθνικών και διεθνών διασυνδέσεων 
της μέσω του δικτύου των συνεργατών της.

Επίσης δεν θα λείψουν, όπως συνέβη και στις τελευταίες δύο διοργανώσεις, παράλληλες 
εκδηλώσεις και ημερίδες οι οποίες από την μία ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες 
επισκέπτες και από την άλλη αναβαθμίζουν το εκθεσιακό προϊόν.

Σημαντικές επαγγελματικές επαφές/ Στο κέντρο των Βαλκανίων/

Με την εμπειρία της HELEXPO/ Σύγχρονο εκθεσιακό προϊόν/

you should be there/
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ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣΧΑΡΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

17-19/3/2017

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

SECRETARIAT FURNIDEC BUSINESS
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ΚΟΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΚΟΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής από το παρακάτω link:

http://www.furnidecbusiness.gr/el/registration-form

ΟΨΕΙΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΘΕΤΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ INTERNET)

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΜΕΙΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

90.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ

€/Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ €ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.

28.00

20.00

19.00ΤΥΠΟΣ 2 / ΔΟΜΗ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



Περισσότερες πληροφορίες

Νικολαϊδου Τόνια
Project Manager
Tel: +30 2310 291161
Fax: +30 2310 291554

Administrative assistant
Tel: +30 2310 291203

www.furnidecbusiness.gr/el


