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Με 6 δεκαετίες πίσω μας,
η επιτυχία στις εκθέσεις
είναι μπροστά σας.

Η Promo Solution είναι η κορυφαία ελληνική εταιρία
διεθνών εκθέσεων. Έχουμε οδηγήσει με επιτυχία
εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις σχεδόν παντού
στον κόσμο και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε για σας,
σήμερα. 

Οι άνθρωποί μας είναι δίπλα σας από την πρώτη στιγμή,
από την επιλογή του περιπτέρου και τα αρχιτεκτονικά σχέδια
που σας ετοιμάζουμε, μέχρι την υποστήριξη του προσωπικού σας
στην έκθεση και την επιστροφή των υλικών στα γραφεία σας
αφού κλείσει μια πραγματικά επιτυχημένη εκθεσιακή συμμετοχή. 



Η διοίκηση, τα στελέχη, η δημιουργική ομάδα αρχιτεκτόνων, 
γραφιστών, μηχανικών και τεχνικών της Promo Solution 
συνδυάζουν εμπειρία και τεχνογνωσία, που δύσκολα βρίσκεις 
ακόμα και σε μεγάλες διεθνείς εταιρίες οργάνωσης 
εκθεσιακών συμμετοχών. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι όλοι μας είμαστε αφιερωμένοι 
στην εξυπηρέτησή σας, με βαθειά κατανόηση των αναγκών
και των επιθυμιών σας, με ευγένεια, ταχύτητα και αμεσότητα. 
Έτσι είμαστε και είστε αποτελεσματικοί στις εκθέσεις.

Τί να κάνεις την τεχνογνωσία
χωρίς ανθρώπους! 



Η εταιρεία μας σας προσφέρει τους πιο προνομιακούς
εκθεσιακούς χώρους στις πιο σημαντικές και αξιόλογες
εκθέσεις του κόσμου.

Με μία σειρά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σας υποστηρίζουμε,  
πολλαπλασιάζουμε την αποτελεσματικότητα σας στην έκθεση
και συμβάλουμε στην επίτευξη των επικοινωνιακών σας
στόχων σε κάθε διεθνή έκθεση.

Τί να κάνεις τους ανθρώπους 
χωρίς τεχνογνωσία!  





Το πελατολόγιο της Promo Solution περιλαμβάνει
μεγάλο αριθμό Ελληνικών εταιριών με εκτεταμένη
εξαγωγική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο.
Είμαστε υπερήφανοι που τα λαμπρά ελληνικά προϊόντα 
παρουσιάζονται στα περίπτερα που δημιουργούμε.

Είμαστε οι άμεσοι συνεργάτες σας στην προσπάθεια να αυξήσετε 
τις εξαγωγές, όπως βεβαιώνουν κολοσσοί του ελληνικού επιχειρείν,
αλλά και startups που έκαναν μαζί μας τα πρώτα τους βήματα. 

Ρωτήστε τους πελάτες μας. 











• Επιλογή της έκθεσης, της θέσης και του μεγέθους του περιπτέρου
   με την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών

• Έγκυρες συμβουλές για τη σωστή προετοιμασία της εκθεσιακής παρουσίας
   [επιλογές διαμονής στην περιοχή της διεθνούς έκθεσης, εκθεσιακό marketing,
   coaching στελεχών κ.ά.]

• Υπόδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών, προσκλήσεις για εισαγωγείς, διανομείς,
   buyers και sourcers, για την μεγιστοποίηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων

• Επαγγελματικές συμβουλές για την καλύτερη αποτίμηση της εκθεσιακής
   συμμετοχής, την αξιοποίηση των επαφών και τον βέλτιστο προγραμματισμό
   των επόμενων εκθέσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

• Ασφάλιση των προϊόντων και μεταφορά στην έκθεση

• Τεχνικές υπηρεσίες [ηλεκτρικό ρεύμα, παροχή νερού,
   καθαρισμός περιπτέρου, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.α.]

• Παραγγελίες εξοπλισμού [ψύκτες, ψυγεία, οθόνες, προθήκες κ.ά.]

• Eκτύπωση και εφαρμογή του εποπτικού υλικού και των γραφιστικών 
   στο περίπτερο σας [ειδικά σήματα, λογότυπα, επιφάνειες τοίχων,
   banners κ.ά.]

• Υπόδειξη διερμηνέων και βοηθών για το περίπτερο σας

• Παροχή όλων των απαραίτητων αναλωσίμων
   κατά τη διάρκεια της έκθεσης



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ME ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ BRANDING

• Πιστή και υψηλής αισθητικής αξίας μεταφορά της εταιρικής 
   και προϊοντικής εικόνας στον εκθεσιακό χώρο 

• Αρχιτεκτονικές προτάσεις για την άψογη λειτουργία και την πλήρη αξιοποίηση
   του εμβαδού, του προσανατολισμού, της διάταξης και του προϋπολογισμού
   του περιπτέρου

• Δημιουργικές προτάσεις για την καλύτερη επικοινωνία των μηνυμάτων
   και των προϊόντων σε κάθε διεθνή έκθεση

• Αξιόπιστη κατασκευή και εφαρμογή των δημιουργικών λύσεων
   με έμφαση στη λεπτομέρεια που αντιπροσωπεύει την αντίληψη ποιότητας
   της εταιρίας σας και της Promo Solution









H ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ!
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