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Συνδιοργάνωση

Τπό ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο
ζηε Φηλιαλδία, θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απόδεκνπ Διιεληζκνύ

1ν Φεζηηβάι "Διιάδα Παληνύ" ζην Διζίλθη/ Φηλιαλδία 23-24 Οθησβξίνπ 2015
Σν θεζηηβάι ζα θαιύςεη ηειενπηηθά ε ΔΡΣ3 κε ηελ εθπνκπή «Γηαζπνξά»
Πξόηαζε ζπλεξγαζίαο γηα δηαθήκηζε- πξνβνιή ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ
Η Κνηλσληθή Σπλεηαηξηζηηθή Επηρείξεζε (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) «Διιάδα Παληνύ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Οκνζπνλδία Φηλιαλδν-Ειιεληθώλ Σσκαηείσλ κε έδξα ηελ Φηλιαλδία (18 Φηλιαλδν-ειιεληθά
ζσκαηεία κε 1850 κέιε), θαη ηνλ Σύλδεζκν Ειιήλσλ Φηλιαλδίαο, δηνξγαλώλεη ην 1ν Φεζηηβάι «Ειιάδα
Παληνύ» ζην Ειζίλθη ηεο Φηλιαλδίαο, ζηηο 23 θαη 24 Οθησβξίνπ 2015.
Κύξηνο ζθνπόο ηνπ θεζηηβάι είλαη λα αλαδείμεη ηηο ζρέζεηο ησλ δύν ρσξώλ, λα πξνσζήζεη πξντόληα,
ππεξεζίεο θαη πνιηηηζκό από ηελ Ειιάδα, θαη θπζηθά λα αλαδείμεη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα
θαη ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία.
Σε όηη αθνξά ζηνπο ζηόρνπο καο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο , θαη ηελ
πξνώζεζε ηνπ δηαπνιηηηζηηθνύ δηαιόγνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εκεξίδα κε ηέζζεξηο (4) ζεκαηηθέο
ελόηεηεο ηελ Παξαζθεπή 23 Οθησβξίνπ ζηελ αίζνπζα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην Διζίλθη
(Eurooppasali):
1. Έθζεζε Διιεληθώλ εηθαζηηθώλ έξγσλ
 12:00 – 13:00 Greek Art Exhibition “Ellada Pantou” powered by “Art Kolonaki”
2. Γξάζε δηθηύσζεο ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο Διιεληθήο θνπδίλαο θαη εκπνξίνπ, θαη
δεηγκαηηζκόο-πξνώζεζε Διιεληθώλ πξντόλησλ.
 13:00 – 15:45 «Be healthy and happy: The Art of Greek Cuisine and Nature»
(Small Buffet included, offered by Greek restaurants in Helsinki)
3. Γξάζε αλάδεημεο δηαπνιηηηζηηθώλ ζρέζεσλ
 15:45 – 17:00 “Finland – Greece: Over 100 years of friendship and collaboration”
 17:00 – 18:00 “Culture in focus”
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4. Γξάζε πξνώζεζεο θαη δηαθήκηζεο ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ θαη ηνπξηζηηθώλ
ππεξεζηώλ.
 18:00 – 19:30 «Filoxenia means…»
Η γιώζζα επηθνηλσλίαο ζα είλαη ε Αγγιηθή θαη ε Φηλιαλδηθή, θαη ην πξόγξακκα έρεη ώο
εμήο:


Video presentation “Greek Tourism, an eternal journey” Text Narrative



Skaltsi Stavroula Swedish E.O.T. Director (Scandinavia, Finland and Baltic States division)



Eero Nokela: President of the Finnish Guild of Travel journalists ”Finnish tourism in Greece”,
Travel journalist, tour conductor
Eleni Dimopoulou Executive Regional Councillor for tourism Promotion / Attica Prefecture
“The Greatest Live of your Life! - Athens Attica”




Thomas Sopilidis President /CEO “Ellada Pantou”
«Unique holidays, for independent travelers» Traveling to Greece: Presenting Νew
Destinations / Hotel Sponsors



Merja Tuominen-Gialitaki Founder / Owner “kreetan Maku”



Lottary: Win a holiday in Greece!

Τν άββαην 24 Οθησβξίνπ από 6 ην απόγεπκα κέρξη 1 ηα μεκεξώκαηα, ζην ηζηνξηθό Restaurant
«Kaisaniemi» ζην Ειζίλθη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κνπζηθν-ρνξεπηηθέο εθδειώζεηο, θαη παξάιιειε
έθζεζε εηθαζηηθώλ έξγσλ γηα λα γηνξηάζνπκε ηα 35 ρξόληα ηεο Οκνζπνλδίαο Φηλιαλδν-Διιεληθώλ
ζσκαηείσλ ( 1850 κέιε ζε 18 πόιεηο) θαη αλακέλνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ πάλσ από 280-320 άηνκα από
όιε ηελ Φηλιαλδία.
Target group πνπ αλακέλνληαη θαη ζηηο δύν εθδειώζεηο:


Ηιηθία 18-24 10% (50% Γπλαίθεο / 50% Άληξεο)



Ηιηθία 25-44 30% (60% Γπλαίθεο / 40% Άληξεο)



Ηιηθία 44-60 45% (60% Γπλαίθεο / 40% Άληξεο)



Ηιηθία 60 +

15% (70% Γπλαίθεο / 30% Άληξεο)
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Σην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο «Filoxenia means…» θαη ηνπ Φεζηηβάι γεληθόηεξα ζαο
πξνζθέξνπκε ηηο εμήο ππεξεζίεο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο:
Παξαζθεπή 23 Οθησβξίνπ ζηελ αίζνπζα ηεο Δπξσπαηθήο επηηξνπήο:
 Πξνβνιή νπηηθν-αθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα καο δηαζέζεηε ( Βίληεν ή άιινπ είδνπο
παξνπζίαζε), θαη ζύληνκνο ζρνιηαζκόο από ηνλ πξόεδξν ηεο ΚΟΙΝ..ΔΠ. «Διιάδα
Παληνύ» ( ζύλνιν δηάξθεηαο 5 - 8 ιεπηά κέγηζην) κέζσ projector ζηελ ππν-ελόηεηα
«Unique holidays, for independent travelers»
Traveling to Greece: Presenting Νew Destinations / Hotel Sponsors
 Γηαλνκή δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα καο δηαζέζεηε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεκαηηθήο
(60-120 άηνκα) Φπιιάδην, cd, θιπ
 Καηά ηελ είζνδν ηνπο νη επηζθέπηεο, ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπο ζε έληππν, θαη λα ζπκθσλνύλ λα ηνπο απνζηέιιεη ε «Διιάδα Παληνύ» θαη
νη ζπλεξγάηεο ηεο, λέα θαη πξνζθνξέο από Διιάδα. Η ιίζηα απηή ζα δηαλεκεζεί ςεθηαθά
ζε όινπο ηνπο ρνξεγνύο – δηαθεκηδόκελνπο.

Παξαζθεπή 24 Οθησβξίνπ ζην ηζηνξηθό Restaurant “Kaisaniemi”


Γηαλνκή δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα καο δηαζέζεηε (280-320 άηνκα) Φπιιάδην, cd, θιπ
θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζηνλ ρώξν.



Καηά ηελ είζνδν ηνπο νη επηζθέπηεο, ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπο ζε έληππν, θαη λα ζπκθσλνύλ λα ηνπο απνζηέιιεη ε «Διιάδα Παληνύ» θαη νη
ζπλεξγάηεο ηεο, λέα θαη πξνζθνξέο από Διιάδα. Η ιίζηα απηή ζα δηαλεκεζεί ςεθηαθά ζε
όινπο ηνπο ρνξεγνύο – δηαθεκηδόκελνπο.

Απνζηνιή δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ ζηηο θνηλόηεηεο-κέιε ηεο νκνζπνλδίαο.
Μεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο ην άββαην, όηη δηαθεκηζηηθό πιηθό έρεη απνκείλεη ηπρόλ
αδηάζεην, ζα κνηξαζηεί ζηηο κεγαιύηεξεο θνηλόηεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο
(HELSINKI,TURKU, HAMINA, KUOPIO, TURKU, TAMPERE).

Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε
Πξνβνιή ηνπ ινγόηππνύ ζαο


Σηελ αθίζα θαη ζην πξόγξακκα ηνπ θεζηηβάι πνπ ζα δηαλεκεζεί ςεθηαθά από ηελ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
«Ειιάδα Παληνύ» κε ηελ έλδεημε «Φνξεγόο»



Σηελ απνζηνιή ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ (Newsletter) ζε 2 (δύν) θάζεηο ηνλ Οθηώβξην ηνπ
2015 ((πεξίπνπ 5500 παξαιήπηεο ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο, ειιεληθά θαη μέλα Μέζα Μαδηθήο
Επηθνηλσλίαο, επηκειεηήξηα, πξεζβείεο θαη πξνμελεία, ζύιινγνη θαη νκνζπνλδίεο, θνξείο πνπ
καο ππνζηεξίδνπλ θιπ.). Τν έλα ζα απνζηαιεί ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
θεζηηβάι θαη ην άιιν ιίγεο κέξεο κεηά (απνηίκεζε ηνπ θεζηηβάι).
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Με αλαξηήζεηο ζηνπο «ηνίρνπο» ησλ ζπλδεδεκέλσλ «Φίισλ» (Πεξίπνπ 3,237 άηνκα) ζην
facebook πξνθίι ηνπο κε εηδηθό ινγηζκηθό πξνβάιινληαο καδηθά ηνπο ρνξεγνύο (ππεξζύλδεζκν-link ζην εηδηθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ)



Σηελ επίζεκε ηζηνζειίδα καο http://www.elladapantou.com κε δηαθεκηζηηθά κπάλεξ/ιηλθ ζηελ
θεληξηθή ζειίδα (θαη όιεο ηηο ππνζειίδεο) από 10 Οθησβξίνπ κέρξη 10 Δεθεκβξίνπ 2015



Σηε ζειίδα Facebook https://www.facebook.com/Elladapantou.info κε αλάξηεζε ινγόηππνπ ζε
εηδηθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ «Φνξεγνί 1νπ Φεζηηβάι «Ειιάδα Παληνύ» ζηελ Φηλιαλδία.
(3,685 likes)



Σηo πξνθίι Facebook https://www.facebook.com/koinsepelladapantou κε αλάξηεζε ινγόηππνπ ζε
εηδηθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ «Φνξεγνί 1νπ Φεζηηβάι «Ειιάδα Παληνύ» ζηελ Φηλιαλδία.
Σην facebook event Φεζηηβάι "Ειιάδα Παληνύ" ζηελ Φηλιαλδία, 23/24 Οθησβξίνπ 2015



Πξνππνζέζεηο ζπλεξγαζίαο
Τα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ή άιιν πιηθό ζα πξέπεη λα είλαη ζηα Αγγιηθά ή θαη παξαπάλσ γιώζζεο, θαη
λα απνζηείιεηε ηνπιάρηζηνλ 500 ηεκάρηα κε κέγηζην 1500. Η θνύηα ζηελ νπνία ζα απνζηείιεηε ην
δηαθεκηζηηθό πιηθό δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο θαη θηιά:


Πιάηνο 40 Δθαηνζηά



Μήθνο 60 Δθαηνζηά,



Ύςνο 50 εθαηνζηά θαη Μέγηζην βάξνο 25 Κηιά!

Θα πξέπεη λα είλαη πνιύ θαιά δηακνξθσκέλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη λα κελ εκπεξηέρεη
επηθίλδπλα, ή εύζξαπζηα πιηθά.
Η θνύηα (ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ζα πξέπεη λα απνζηαιεί από εζάο γηα λα ηελ παξαιάβνπκε, κέρξη ηελ
Δεπηέξα 5 Οθησβξίνπ 2015, κε ηελ έλδεημε «Ειιάδα Παληνύ – Ειζίλθη» ζηήλ παξαθάησ δηεύζπλζε:
ΚΟΙΝ..ΔΠ. «Διιάδα Παληνύ» (ππ όςηλ θ.Θσκά νπηιίδε) Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο 80, Σ.Κ.16562
Γιπθάδα - Αζήλα
ΠΡΟΟΥΗ! ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΟ ΚΟΣΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΩΡΟ Α
ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΒΑΡΤΝΔΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΔΑ


Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ
πνπ ζα ζαο απνζηαιεί θαη ε εμόθιεζε λα γίλεη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό κέρξη ηελ
Γεπηέξα 5 Οθησβξίνπ 2015 ζηε ηξάπεδα:
EUROBANK Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0175.45.0200705032
Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR3902601750000450200705032
Δικαιούχοι Λογαριασμού: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΣΟΤ»
BIC ERBKGRAA

ΚΟΙΝ..ΕΠ. "Ελλάδα Παντοφ" Ανατολικής Ρωμυλίας 80, Σ.Κ. 16562 Γλυφάδα - Αθήνα
email: info@elladapantou.info Ιστοχώρος www.elladapantou.com
Tηλεφωνικό κζντρο +30 211 8003248 Φαξ +30 211 8007028 Βζλγιο +32 25886870 Mobile +32 483 14 40 63 Γερμανία +49 157
72440252 Γαλλία +33805080619 (Toll Free) Ολλανδία 0031 8 58887048 ταθερό 0031 6 20827648 Κινητό

5 1ο Φεστιβάλ "Ελλάδα Παντοφ" στο Ελσίνκι/ Φινλανδία 23-24 Οκτωβρίου 2015

Σε πεξίπησζε νιηθήο αθύξσζεο ηνπ θεζηηβάι, ή ησλ δηαθεκηζηηθώλ δξάζεσλ ιόγσ αλσηέξαο βίαο ηα
ρξήκαηα ζα επηζηξαθνύλ ζην αθέξαην. Δελ επηζηξέθεηαη ην δηαθεκηζηηθό πιηθό, εθηόο θαη αλ
αλαιεθζνύλ ηα έμνδα από ηνλ δηαθεκηδόκελν.

Σν θόζηνο
Σν θόζηνο ηεο ζπκκεηνρήο είλαη 499 επξώ (405,69 επξώ + 23% ΦΠΑ) θαη πεξηιακβάλεη
δεηγκαηηζκό + Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε


Τελ δηαθήκηζε, πξνβνιή θαη δηθηύσζε ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Φεζηηβάι.



Τα έμνδα απνζηνιήο ηνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ ζηελ Φηλιαλδία (από ηελ έδξα καο)



Τελ δηθηπαθή δηαθεκηζηηθή θακπάληα πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαπάλσ



Τελ δηαλνκή ηνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα καο δώζεηε.

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε, θαη πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία
Με εθηίκεζε

Θσκάο νπηιίδεο
Πξόεδξνο ΚΟΙΝ..ΔΠ. «Διιάδα Παληνύ»

Κηλεηό 6932 302009 email: t.sopilidis@elladapantou.com
Tειεθσληθό θέληξν +30 211 8003248 Φαμ +30 211 8007028
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