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THESSALONIKI TUNING SHOW

Σύγχρονο εκθεσιακό προϊόν 

Συνδυάζοντας τα διαφορετικού χαρακτήρα πεδία 
που το συνθέτουν, το Thessaloniki Tuning Show έχει 
καταφέρει να τοποθετηθεί σαν ένα σύγχρονο εκθεσια-
κό προϊόν που προσελκύει  διεθνείς οίκους, δημιουρ-
γεί μια αναβαθμισμένη εμπειρία στον επισκέπτη, ε-
νώ παρέχει πολύπλευρες προοπτικές προβολής, α-
ποτελώντας ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις του κλά-
δου με πολλαπλά οφέλη. Η ιστορία του  έχει αποδεί-
ξει,  ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν έχουν απο-
κομίσει άμεσο όφελος από τις συμφωνίες που προέ-
κυψαν στα πλαίσια της διοργάνωσης, αλλά και έμμε-
σα οφέλη από συνεργασίες και γνωριμίες.

Στοχευμένη στρατηγική
επικοινωνίας

Το Thessaloniki Tuning Show εφαρμόζει ένα δυνα-
μικό πλάνο επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει όλες 
τις above και below the line ενέργειες επικοινωνίας.

Young Gathering for 
lovers of motoring & motorsports

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση, για 
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, του Thessaloniki Tuning 
Show που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Aπριλίου 
2018, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού 
και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Helexpo).

Ένα πρωτοποριακό σύνθετο event διάρκειας 3 ημε-
ρών με ανανεωμένη εμφάνιση και θεματολογία, το ο-
ποίο αποτελεί τη μόνη μαζική διοργάνωση στην πό-
λη μας για τους λάτρεις της αυτοκίνησης και του 
Motorsport, εξελίσσεται και διευρύνεται, ώστε να πα-
ρουσιάζει ολοκληρωμένες προτάσεις στους πολυάριθ-
μους επισκέπτες του, που αναζητούν λύσεις για το αυ-
τοκίνητο από τους επαγγελματίες του είδους. Απευ-
θύνεται σε όλο το καταναλωτικά ενεργό κοινό, τονίζει 
την παγκόσμια αγορά aftermarket, τη δυναμική και 
τις προοπτικές,  που παρουσιάζονται σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο. Μέσα από τη σύγχρονη δομή της τόσο σε ε-
πίπεδο οργάνωσης αλλά και παρουσίασης, στοχεύει 
στη συσπείρωση του ενδιαφέροντος ολόκληρου του 
φάσματος των επαγγελματιών του χώρου, αποτελώ-
ντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. Η συμμετοχή 
των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου με περίπτερα, 
οι διακεκριμένοι οδηγοί από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό και οι συνεργασίες με τους πιο έγκυρους φορείς,  
έχουν καταστήσει τη διοργάνωση θεσμό.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Σηματοδοτώντας μια νέα εποχή υψηλών standards 
και ποιότητας, στο πλαίσιο της έκθεσης Thessaloniki 
Tuning Show, έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή ποι-
κίλων παράλληλων ψυχαγωγικών και διαγωνιστικών 
εκδηλώσεων,  που στοχεύουν να ενημερώσουν, να εκ-
παιδεύσουν αλλά και να εμπνεύσουν, φροντίζοντας 
για τη διασκέδαση των επισκεπτών,  εξασφαλίζοντας 
παράλληλα στον επαγγελματία την άνετη και απευ-
θείας παραγωγική επαφή με τους επισκέπτες - υπο-
ψήφιους πελάτες.
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Car wash show
18.00-18.30

Cart Area
18.30-19.00

Baggy Racing
19.00-19.30

Drif show SXS
19.30-20.00

Freestyle
20.00-20.30

Dance show     
20.30-21.00

Car wash show
13.00-13.30 

& 18.00-18.30

Cart Area
13.30-14.00 

& 18.30-19.00

Baggy Racing
14.00-14.30 

& 19.00-19.30

Drif show SXS
14.30-15.00 

& 19.30-20.00

Freestyle
15.00-15.30 

& 20.00-20.30

Dance show     
15.30-16.00

 & 20.30-21.00

Car wash show
13.00-13.30 

& 18.00-18.30

Cart Area
13.30-14.00 

& 18.30-19.00

Baggy Racing
14.00-14.30 

& 19.00-19.30

Drif show SXS
14.30-15.00 

& 19.30-20.00

Freestyle
15.00-15.30 

& 20.00-20.30

Dance show     
15.30-16.00

 & 20.30-21.00
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°îôáììáëôéëÀ åðéâáôéëñî áùôïëéîÜôöî

°êåóïùÀò

¤éðáîôéëÀ

¶ìáóôéëÀ - úÀîôå÷

µåìôéöôÛ÷ ëáé âåìôéöôéëÀ ðòïûÞîôá

°îôéðòïóöðåÝå÷ áùôïëéîÜôöî / íïôïóéëìåôñî

°çöîéóôéëÀ áùôïëÝîèôá

¶êïðìéóíïÝ Üøïù & åéëÞîá÷ çéá ôï áùôïëÝîèôï
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Στρατηγική Επικοινωνίας
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/ Tv - Radio Campaign
(Τηλεοπτική και Äαδιοφωνική καμπάνια σε σταθμούς ¦ανελλαδικής εμβέλειας)

/ Social Media Strategy
(Στοχεύοντας στην καρδιά του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε)

/ Email Marketing Strategy
(Με τη χρήση της αναβαθμισμένης βάσης δεδομένων που διαθέτουμε)

/ Web Advertising
(£α ενταχθούν μέσα τα οποία απευθύνονται στο target group μας)

/ Google Advertising
(Στοχευμένη επικοινωνία μέσω των εργαλείων της Google)

/ Direct Marketing
(Αποστολή προσκλήσεων σε έγκυρη λίστα επαγγελματιών)

/ Phone Marketing
(Τηλεφωνική ενημέρωση έγκυρης λίστας επαγγελματιών)

Διαστάσεις Περιπτέρων

A) 4.00 x 8.00cm

B) 9.00 x 10.00cm

Κόστος ειδικά προκατασκευασμένου

περιπτέρου των διοργανωτών

– ¦εριλαμβάνει:

– Μοκέτα δαπέδου 

– Τοιχίο MDF

– ¦αροχή ρεύματος 500 watt 

Æύπος

Ειδική κατασκευή

Διασταση Æοιχίου MDF 

2.50 x 1.00cm

€/T.M.

25

20

€/Æ.».

46

 



Κ°ÆÃ¾Ε¹Σ




