
 

Πρόταση συμμετοχής στην έκθεση Music World Expo 2017, για 
Έλληνες κατασκευαστές Μουσικών Οργάνων 

Αγαπητή κυρία/κύριε, 

Θέλοντας να υποστηρίξουμε την ανάδειξη των Ελλήνων κατασκευαστών 
Μουσικών Οργάνων και αντίστοιχου εξοπλισμού, δημιουργήσαμε μια ειδική 
οικονομική προσφορά για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Music World Expo 
2017. 

Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε στην δημιουργία ενός συγκεκριμένου χώρου 
που θα φιλοξενήσει περίπτερα Ελλήνων Κατασκευαστών και των προϊόντων 
τους, ενώ το εν λόγω  project θα υποστηριχθεί αναλόγως και σε επίπεδο 
προώθησης, επικοινωνίας και marketing.  

Επιπλέον, η τιμή διάθεσης εκθεσιακού χώρου για τους Έλληνες 
κατασκευαστές θα είναι πιο προσιτή, προσφέροντας έτσι, ακόμα ένα 
ουσιαστικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. 

Πιστεύουμε στην Τέχνη και επίσης πιστεύουμε στην Ελλάδα που παράγει & 
κατασκευάζει και τη στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. 

Η προσφορά ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα στην 
Ελλάδα. 

Λίγα λόγια για την έκθεση: 

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης περυσινής διοργάνωσης (Μάιος 
2016 – Ζάππειο Μέγαρο), για την οποία όλοι οι συμμετέχοντες (εκθέτες, εμπορικοί 
επισκέπτες, μουσικοί, κοινό και τύπος) εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια. 
 
Το 3ήμερο 19-21 Μαΐου 2017 λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν και φέτος στο 
Ζάππειο Μέγαρο, στη μεγάλη έκθεση της Μουσικής και της Τεχνολογίας της, που 
θα ακουστεί δυνατότερα από κάθε άλλη φορά 

Η Music World Expo 2017 θα διαθέτει διευρυμένο εκθεσιακό χώρο, πλουσιότερο 
περιεχόμενο, ενώ θα πραγματοποιηθούν περισσότερα gigs και events, demo 
συστημάτων, καθώς και εκτεταμένο πρόγραμμα σεμιναρίων με θεματικές ενότητες 
που θα καλύπτουν μια σειρά από διαφορετικούς τομείς του κλάδου των 
οπτικοακουστικών συστημάτων, της μουσικής τεχνολογίας αλλά και της ευρύτερης 
επιχειρηματικότητας της Μουσικής βιομηχανίας και των κλάδων του 
entertainment. 

Παράλληλα, πολλοί επώνυμοι συνθέτες, τραγουδιστές, μουσικοί, παραγωγοί και 
άνθρωποι της ευρύτερης μουσικής βιομηχανίας θα δώσουν και φέτος δυναμικό 
παρών στη Music World Expo, κάνοντας ακόμα πιο λαμπερή τη μεγάλη αυτή 
Μουσική γιορτή.  



Η Music World Expo 2017 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες 
∆ημιουργούς και Κατασκευαστές να δείξουν στο κοινό τις δημιουργίες και τα 
προϊόντα τους, τα οποία έχουν σχεδιάσει και δημιουργήσει με τα χέρια τους, 
βάζοντας σε αυτά όλη τους την έμπνευση το μεράκι και το πάθος τους για τη 
μουσική.  

Οικονομική Προσφορά: 

Αρχική τιμή ανά m2 με εκθεσιακή δομή: 155 ευρώ / m2 

Τιμή Προσφοράς: 110 ευρώ/m2 (έκπτωση 30%)  

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνετε και ο εξής εξοπλισμός: Βασική ∆ομή, Μοκέτα, 
Φωτισμό (1 spot/3m2), 1 πρίζα 500w, μετόπη με την επωνυμία της επιχείρησης, 1 
γραφείο, 2 καρέκλες. 

Συνημμένα θα βρείτε την μπροσούρα της διοργάνωσης όπου αναγράφονται 
στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες για την επερχόμενη διοργάνωση. 

Πληροφορίες επίσης μπορείτε να βρείτε και στο www.musicworldexpo.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κύριο Γιαννίκο στο 
210924.5577 ή στο mail: info@verticom.gr 

 
Με εκτίμηση οι διοργανωτές, 

 
Βασίλης Γιαννίκος 
Βασίλης Λαδονικόλας 
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