


Η Έκθεση που όλοι περιμένατε! 
Η πρώτη έκθεση ομορφιάς της Κρήτης είναι γεγονός και πραγματοποιείται από 19 ως 21 Οκτωβρίου 2019

στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηράκλειου. 

Αν απασχολείστε σε τομείς όπως
Αισθητική, Μακιγιάζ, Κομμωτική, Περιποίηση Άκρων, Αξεσουάρ, Δερματοστιξία, 

Ημιμόνιμο Μακιγιάζ, Ποδολογία 
και επιθυμείτε να προωθήσετε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα & τις υπηρεσίες σας στην Κρήτη τότε 

η Creta Beauty Expo είναι η κατάλληλη διοργάνωση για εσάς.

Περιγραφή Έκθεσης

• Η Creta Beauty Expo διαφημίζεται στα τηλεοπτικά & ραδιοφωνικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης καθώς επίσης και στα 
σημαντικότερα portals του νησιού σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Αγ. 
Νικόλαο & Ιεράπετρα. 

• Στην Έκθεση  πραγματοποιούνται εκδηλώσεις αναφορικά με τη μόδα, τις τάσεις στον τομέα ομορφιάς, 
σεμινάρια εκπαιδευτικά και ενημερωτικές ημερίδες σχετικές με την ομορφιά. Οι εκδηλώσεις αφορούν όλους 
τους τομείς που θα υπάρχουν στην έκθεση και θα πραγματοποιηθούν στις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Επίσης, 
φιλοξενούνται  celebrities για την προώθησή της. 

• Δημιουργείται website αποκλειστικά για την Έκθεση και χρησιμοποιούνται 
επίσης τα Social Media (facebook, instagram, youtube, flickr κλπ) 
για τη δημιουργία κοινού για την έκθεση. 

• Η Έκθεση απευθύνεται 
αποκλειστικά σε επαγγελματίες 
του κλάδου. 

• Αποστέλλονται προσκλήσεις & newsletters σε κομμωτήρια, nail salons & bars, 
καταστήματα λιανικής & χονδρικής, κέντρα αισθητικής, ξενοδοχεία & spa, σχολές 
κομμωτικής – αισθητικής, φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου κλπ. 

• Καθημερινά για τις ανάγκες της 
Έκθεσης η Alfa Expo παρέχει 
στους επισκέπτες δωρεάν 
μεταφορά προς το Εκθεσιακό και 
επιστροφή από κομβικά σημεία 
της Κρήτης για την διευκόλυνσή 
τους.



Κόστος συμμετοχής

Εκθεσιακά Περίπτερα Δομής
1 γραφείο, 2  καρέκλες, 1 πρίζα, 1 σποτ των 100 
watt/ 3τμ, επίστρωση μοκέτας,  εκτύπωση επωνυμίας 
στη μετώπη του περιπτέρου, στοιχεία συμμετέχοντα 
στον Κατάλογο Εκθετών, Διαφημιστικό πρόγραμμα, 
Καθημερινή Καθαριότητα, 24ωρη Φύλαξη

70,00 € 
ανά τμ

Εκθεσιακά Περίπτερα χωρίς Δομή
Στοιχεία συμμετέχοντα στον 
Κατάλογο Εκθετών, Διαφημιστικό 
πρόγραμμα, Καθημερινή 
Καθαριότητα, 24ωρη Φύλαξη.

60,00 € 
ανά τμ

Οι Εγκαταστάσεις

Το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα της Ελλάδας βρίσκεται 
στις Γούρνες Ηρακλείου απέχει περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και χαρακτηρίζεται 
ως το κέντρο δράσης των εκθέσεων της Κρήτης. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες προσφέρονται για 
την οργάνωση παρουσιάσεων σε αντιπροσώπους και πελάτες, ενώ ο χώρος είναι ιδανικός για δειγματισμούς 
εταιριών ένδυσης (show room), επιδείξεις μόδας, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, ως συνεδριακός 
χώρος εγγυάται ευελιξία και εξασφαλίζει την μέγιστη χρηστικότητα.



Get Social with ALFAEXPO

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης: 10.30-20.00
Για Περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τo

www.alfaexpo.gr
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