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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό που ζει, εργάζεται ή διασκεδάζει στη φύση μπορεί να βρει όλα όσα 
τον ενδιαφέρουν, στην μεγαλύτερη διοργάνωση οχημάτων SUV & 4x4 καθώς και outdoor εξοπλισμού.

Εκθέματα 

» Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τύπου pick up

» Off Road & SUV (Sport Utility Vehicles) οχήματα όλων των κατηγοριών

» Τροχόσπιτα - Οχήματα Camper

» Off Road Μηχανές (enduro) - Trial

» Ποδήλατα βουνού (mountain bikes)

» Καύσιμα & Ελαστικά & Λιπαντικά

» Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ οχημάτων Off Road

» Εξοπλισμός outdoor & είδη camping

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια έκθεση παρουσιάζει 
τα SUV στο φυσικό τους περιβάλλον! 

Λίγα λόγια για την Έκθεση

Τα οχήματα SUV (Sport Utility Vehicles) ή «ελεύθερου 
χρόνου» όπως ονομάζονται, βρίσκονται ψηλά στην 
προτίμηση του αγοραστικού κοινού γιατί εξασφαλίζουν 
άνεση στην πόλη και ευχέρεια μετακίνησης σε εκτός 
δρόμου διαδρομές. Μικρά, μεσαία και μεγάλα SUV, 
με ή χωρίς σύστημα τετρακίνησης γίνονται όλο και 
περισσότερο ο αγαπημένος σύντροφος του σύγχρονου 
Έλληνα στην πόλη, στην ύπαιθρο, στην παραλία ή στο 
βουνό, εκεί που τον οδηγεί -στον ελεύθερο χρόνο του- 
κάποιο hobby ή απλά το ένστικτό του!
Τον ίδιο σκοπό έρχονται να υπηρετήσουν τα σύγχρονα 
διπλοκάμπινα pick up οχήματα, μια κατηγορία που 
αυξάνει συνεχώς το μερίδιό της στην αγορά, με επιλογές 
που μπορούν να σταθούν το ίδιο καλά στα αλώνια 
και στα σαλόνια! Το pick up είναι αναμφισβήτητα το 
αγαπημένο αυτοκίνητο του σύγχρονου αγρότη αλλά και 
του χομπίστα που θέλει ένα όχημα ικανό να μεταφέρει 
την παρέα του και τον εξοπλισμό του.

Οι χώροι ενός οχήματος SUV ή η καρότσα 
ενός pick up στηρίζουν στις μέρες μας κάθε 
αγαπημένο hobby που συνδέεται με το φυσικό 
περιβάλλον, όπως είναι το motocross, το 
ποδήλατο βουνού (mountain bike), το κυνήγι, 
η ορειβασία, το σερφινγκ στη θάλασσα, το σκι 
στο βουνό ή απλά η επιβίωση/κατασκήνωση 
στην ύπαιθρο.

Εκθέτες 

Το «Off-Road Adventure Festival» έρχεται να σηματοδοτήσει το ετήσιο ραντεβού των ανθρώπων 
του κλάδου που συνδέεται με την μετακίνηση και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην 
ύπαιθρο, με την πιο ευρεία έννοια.

Πιο συγκεκριμένα η διοργάνωση απευθύνεται σε:
» Εμπόρους καινούργιων και μεταχειρισμένων καθαρόαιμων off road οχημάτων έως 3,5 τόνους.
» Εμπόρους καινούργιων και μεταχειρισμένων SUV (Sport Utility Vehicles) οχημάτων.
» Εμπόρους Ανταλλακτικών & Ελαστικών off road οχημάτων
» Εμπόρους ειδικού Εξοπλισμού & Αξεσουάρ off road οχημάτων
» Εμπόρους τροχόσπιτων και ειδών Camping
» Εμπόρους ειδών κυνηγιού
» Εμπόρους εξοπλισμού outdoor αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων
» Fan Clubs οχημάτων off road

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Παρασκευή 14

14:00 – 20:00
Σάββατο 15

10:00 – 21:00
Κυριακή 16

10:00 – 20:00



Το «Off-Road Adventure Festival» θα πραγματοποιηθεί στο Terra Vibe Park, 
στον πιο σύγχρονο «ανοιχτό» χώρο εκδηλώσεων της χώρας. Τα 110 στρέμ-
ματα του φιλόξενου χωμάτινου τερέν προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες 
παρουσίασης των off road & SUV οχημάτων της ελληνικής αγοράς. Δίνεται 
για πρώτη φορά η δυνατότητα στους εμπόρους αυτών των οχημάτων να τα 
παρουσιάσουν κυριολεκτικά στον φυσικό τους χώρο αλλά και στους επισκέ-
πτες -υποψήφιους αγοραστές- όχι μόνο να τα θαυμάσουν μέσα στη φύση αλλά 
και να τα οδηγήσουν σε ειδικά διαμορφωμένες πίστες με χώμα και λάσπη!
Την ίδια ευκαιρία θα έχουν και οι λάτρεις των μηχανών εκτός δρόμου (enduro) 
αλλά και των ποδηλάτων βουνού (mountain bikes) ενώ κατηγορίες προϊόντων 
που πλαισιώνουν όλα τα παραπάνω οχήματα καθώς και πάσης φύσεως προ-
ϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν σε outdoor δραστηριότητες θα βρίσκονται 
για πρώτη φορά συγκεντρωμένα σε έναν χώρο!

Οι δοκιμές των εκτός δρόμου οχημάτων στις ειδικά διαμορφωμένες πίστες 
στον χώρο του Terra Vibe Park είναι μια μόνο από τις πολλές δραστηριότητες 
που θα απολαύσουν οι επισκέπτες του «Off-Road Adventure Festival». Το 
event προσδοκά να αποτελέσει μια αφορμή απόδρασης από την πόλη, σε ένα 
καταπράσινο περιβάλλον, όπου οικογένειες με παιδιά και παρέες κάθε ηλικίας 
θα μπορέσουν να περάσουν ευχάριστα κάποιες ώρες, απολαμβάνοντας τον 
καφέ τους σε ένα από τα κιόσκια του χώρου ή ακόμα και το φαγητό τους στο 
εστιατόριο. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν όλες τις 
δυνατότητες και την πολυχρησιμότητα των off road οχημάτων, αλλά και να 
ενημερωθούν για οργανωμένα πακέτα μοναδικών διαδρομών και εξορμή-
σεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Την έκθεση θα πλαισιώσουν ειδικές ενότητες 
για το κυνήγι, το ψάρεμα, το moto cross και το mountain bike. Συναρπαστικές 
επιδείξεις σε χωμάτινες διαδρομές, πίστες αναρρίχησης, παιχνίδι χαμένου 
θησαυρού και διαγωνισμοί αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον, 
ενώ πολλές εκπλήξεις δημιουργικής απασχόλησης για μικρούς και μεγάλους 
αλλά και ζωντανή μουσική επί σκηνής στο τέλος κάθε ημέρας αναμένεται να 
συνθέσουν ένα αξέχαστο τριήμερο.

Ραδιόφωνο & Τηλεόραση
Ραδιοφωνική και τηλεοπτική προβολή θα ξεκινήσει 10 ημέρες πριν η έκθεση 
ανοίξει τις πύλες της σε σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας αλλά και σε τοπικούς 
σταθμούς. 

Κλαδικός Τύπος
Δελτία τύπου, σχετικά άρθρα, συνεντεύξεις, διαφημιστικές καταχωρήσεις 
και banners θα προβληθούν σε κλαδικά έντυπα και αντίστοιχα ηλεκτρονικά 
μέσα αλλά και σε blogs γενικού ενδιαφέροντος και ειδήσεων. Το ανανεωμένο 
περιοδικό Επαγγελματικό Όχημα by YouTruck και η ιστοσελίδα youtruck.gr θα 
επικοινωνήσουν παράλληλα το «1o Off-Road Adventure Festival” με ρεπορτάζ, 
διαφημιστικές καταχωρίσεις, ανακοινώσεις και ειδικά αφιερώματα.

ON LINE
Στοχευμένη καμπάνια θα πραγματοποιηθεί μέσω social media, google ads 
και  Newsletters. 

Outdoor
Το μήνυμα της διοργάνωσης θα επικοινωνήσουν αφίσες και πανό που θα 
τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία, όπως γέφυρες, κεντρικούς οδικούς άξονες, 
πρατήρια καυσίμων, εξειδικευμένα συνεργεία, κλπ. Διαφημιστικά φυλλάδια 
της διοργάνωσης θα διανεμηθούν σε κεντρικά σημεία (πρατήρια καυσίμων, 
συνεργεία και επιχειρήσεις του κλάδου).

Προσκλήσεις: 
5000 προσκλήσεις θα αποσταλούν ονομαστικά σε στελέχη εταιριών του 
ευρύτερου κλάδου, και περισσότερες από 15.000 προσκλήσεις θα διανεμηθούν 
από τους εκθέτες. 

Προπώληση εισιτηρίων
Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει 4 μήνες νωρίτερα από sites 
πώλησης εισιτηρίων.

 Ο χώρος

 Παράλληλες εκδηλώσεις

 Δημοσιότητα της Έκθεσης 





ΤΥΠΟΣ Α.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΤΥΠΟΣ B, C.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ TOMEA 1.a.

ΤΥΠΟΣ D, E. ΤΥΠΟΣ F.

E. 41.5m²

D. 80.1m²

B. 36.9m²

C. 31.2m²

A. 213.8 m²

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α.

F. 9m²

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 3Χ3m

B.a.
19.3m²

B.b
17.7m²

C. 31.2m²

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΔΑΣ ΤΥΠΩΝ B.+C.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΥΠΩΝ B. ,C.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ
ΤΥΠΩΝ B. + C.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΥ Β. ΣΕ Β.a.
ΚΑΙ Β.b.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ  ΔΡΟΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 3Χ3m

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ  ΔΡΟΜΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΔΑΣ ΤΥΠΩΝ D.+E.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΥΠΩΝ D. ,E.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ
ΤΥΠΩΝ D. + E.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΩΝ D., E. ΣΕ
D.a., D.b., E.a., E.b.

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 3Χ3m

D. a.
38.9 m²

D. b.
41.2 m²

E. a.
23.5 m²

E. b.
18 m²
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10.
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LED VIDEO WALL

1.β.

COFFEE
STOP
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COFFEE

STOP

SELFIE TOWER

A.2.

A.3.

A.4.
A.5.

A.6.

A.1.

B.7.

B.8.

B.9.
B.10. B.11. B.12.

B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

C.7.

C.8.
C.9.

C.10. C.11.C.12.
C.13.

C.14.

C.15.

C.16.

D.1.

E.1.

D.2.

D.3.

D.4.

D.5.

D.6.

D.7.

D.8.

D.9.
D.10.

D.11.

D.12.

E.2.

E.3.

E.4.

E.5.

E.6.

E.7.

E.8.
E.9.E.10.

E.11.

E.12.

F.1.

F.11.F.12.

F.13. F.14.

F.15. F.16.

F.35.
F.36.

D.b.13.

E.a.13.D.b.13.
E.b.13.D.b.14.

E.b.14.
D.a.14. E.a.14.

B.a.1.

B.b.2.

B.a.3.

B.b.4.

B.a.5.

B.b.6.

C.1.
C.2.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

B.b.1.

B.a.2.

B.b.3.

B.a.4.

B.b.5.

B.a.6.

ΕΙΣΟΔΟΣ



ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ – ΤΙΜΕΣ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ

Το όνομα της εταιρίας συνοδεύει τον τίτλο της διοργάνωσης 
1ο Off Road Adventure Festival
Powered by….

✓ - -

Παραγωγή Special Promo Video ✓ - -

Προβολή διαφημιστικού banner στο site της διοργάνωσης 
(διάρκειας ενός μήνα)

✓ - -

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος φιλοξενίας και προβολής 
στο κέντρο της Έκθεσης 200 τ..μ. (εξοπλισμός Premium)

✓ - -

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος φιλοξενίας και προβολής 
στο κέντρο της Έκθεσης 100 τ..μ.
(εξοπλισμός Business)

- ✓ -

Εκθεσιακός χώρος 50 τ.μ. (εξοπλισμός Economy Plus) - - ✓

Διαδραστικές προβολές Augmented Reality στα hot spots 
της εκδήλωσης

✓ ✓ -

Προβολή λογοτύπου στο σύνολο του προωθητικού υλικού ✓ ✓ ✓

Προβολή λογοτύπου στις προσκλήσεις της εκδήλωσης ✓ ✓ ✓

Τοποθέτηση διαφήμισης στις αψίδες ✓ ✓ ✓

Διανομή έντυπου υλικού στη διάρκεια της εκδήλωσης ✓ ✓ ✓

Διανομή έντυπου υλικού στην είσοδο της εκδήλωσης ✓ ✓ ✓

Προβολή λογοτύπου περιμετρικά της γιγαντοοθόνης 4 2 1

Προσκλήσεις 200 100 100

Beach Flags (5μ.) 6 4 2

Εκφωνήσεις  διαφημιστικών μηνυμάτων κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης

50 25 10

Προβολή διαφημιστικών σποτ στη γιγαντοοθόνη 50 25 10

Διαφημιστικά banners περιμετρικά της έκθεσης και των 
λοιπών χώρων

40 15 10

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 20.000 € 10.000 € 5.000 €

Κόστος Συμμετοχής
Κόστος ενοικίασης επιφάνειας εδάφους (με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)
	Από 9m² έως 30m²  45€/m²
	Από 31m² έως 90m²  40€/m²
	Από 91m² έως 200m²  35€/m²
	Από 201m² έως 1.000m²  30€/m²

Κόστος ενοικίασης τυποποιημένων περιπτέρων 
Economy (Τέντα 3μ.Χ3μ.) 300€
Εξοπλισμός 
Μετόπη με εκτύπωση εταιρικού λογοτύπου ή επωνυμίας & αριθμό περιπτέρου • Γραφείο με 3 καρέκλες • 
Εγκατάσταση φωτιστικού σποτ led 50W • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (1 πρίζα 220V /500W)

Economy Plus (Τέντα 3μ.Χ3μ.) 550€
Εξοπλισμός 
Μετόπη με εκτύπωση εταιρικού λογοτύπου ή επωνυμίας & αριθμό περιπτέρου • Πλάτη περιπτέρου με 
ψηφιακή εκτύπωση λογοτύπου ή εταιρικού εικαστικού • Γραφείο με 3 καρέκλες • Στρογγυλό info desk 
(μπρανταρισμένο) • 1 ψηλό σκαμπό με πλάτη • Εγκατάσταση φωτιστικού σποτ led 50W • Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος (1 πρίζα 220V /500W)

Business (Τέντα 3μ.Χ6μ.) 800€ 
Εξοπλισμός 
Μοκέτα χρώματος μπλε/κόκκινο/γκρι • Μετόπη με εκτύπωση εταιρικού λογοτύπου ή επωνυμίας & αριθμό 
περιπτέρου • Πλάτη περιπτέρου με ψηφιακή εκτύπωση λογοτύπου ή εταιρικού εικαστικού  • Στρογγυλό 
τραπέζι με 3 δερμάτινες καρέκλες • Info desk • 2 δερμάτινα ψηλά σκαμπό με πλάτη • Εγκατάσταση 2 
φωτιστικών σποτ led 50W • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (2 πρίζες 220V /500W)

Premium (Τέντα 27 τ.μ.) 1.200€
Εξοπλισμός 
Μοκέτα χρώματος μπλε/κόκκινο/γκρι • Μετόπη με εκτύπωση εταιρικού λογοτύπου ή επωνυμίας & αριθμό 
περιπτέρου • Πλάτη & πλαϊνές ποδιές περιπτέρου με ψηφιακή εκτύπωση λογοτύπου ή εταιρικού εικαστικού 
• Στρογγυλό τραπέζι με 4 δερμάτινες καρέκλες • 2 Info desk • 2 δερμάτινα ψηλά σκαμπό με πλάτη • 1 
ραφιέρα • Εγκατάσταση 2 φωτιστικών σποτ led 50W • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (2 πρίζες 220V /500W)

»Δωρεάν καταχώρηση στον κατάλογο 
εκθετών »Εκφωνήσεις διαφημιστικών σποτ 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης »Διάθεση 
του χώρου για 5 ημέρες (προετοιμασία, 
λειτουργία, αποξήλωση) »Καθαρισμός των 
κοινόχρηστων χώρων και των περιπτέρων 
πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης (πλην 
των εκθεμάτων) »Ασφάλιση της έκθεσης 
»24ωρη φύλαξη της έκθεσης »Γραμματειακή 
υποστήριξη εκθετών »Ιατρική κάλυψη »WC 
εκθετών »Δωρεάν VIP parking εκθετών σε 
ειδικό χώρο »Δωρεάν προσκλήσεις »Παροχή 
διακριτικής κονκάρδας εκθέτη »Ειδικές τιμές 
σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία »Ειδικές τιμές 
για την υλοποίηση ειδικών κατασκευών.
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Για το κόστος ειδικών κατασκευών 
και ενοικίασης έξτρα εξοπλισμού, 
όπως τράσες, εκτυπώσεις, μοκέτες, 
καρέκλες, γραφεία, beach flags, 
οπτικοακουστικό εξοπλισμό κ.α., 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
futurevents.gr ή επικοινωνήστε 
με τη διοργανώτρια εταιρία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

ΓΙΝΕ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΜΙΑ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ


