Γίνε χορηγός στo 1o

“Off - Road Adventure Festival”
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.
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 τουκάποιο 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.

ΤΟ TERRA VIBE ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤO 1ο “Off – Road Adventure Festival”
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Το «Off-Road Adventure Festival» θα πραγματοποιηθεί στο Terra Vibe Park, στον πιο σύγχρονο
«ανοιχτό» χώρο εκδηλώσεων της χώρας. Τα 110 στρέμματα 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 επισκέπτες -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 προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν σε outdoor δραστηριότητες
θα βρίσκονται για πρώτη συγκεντρωμένα σε έναν χώρο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
To Off – Road Adventure Festival θα προβληθεί μέσα από μια στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια
που περιλαμβάνει:
•διαφημιστικά σποτ σε πανελλήνιας εμβέλειας και τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς
•διαφημίσεις στον κλαδικό τύπο
•online στοχευμένες προωθητικές ενέργειες (newsletters, social media, google ads, διαφημιστικά
μπάνερ σε ιστοσελίδες του κλάδου)
•δωρεάν προσκλήσεις στις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
•εντυποδιανομές
•ανάρτηση αφισών στα κεντρικότερα σημεία της Αττικής
•ανάρτηση πανό σε κεντρικές γέφυρες
•δυναμική προβολή στα μεγαλύτερα κέντρα διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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 και 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 εξορμήσεων 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.
Γιατί να χορηγήσετε τo 1ο Off - Road Adventure Festival
Αποκτήστε μοναδικά προνόμια παροχών και διαφημιστικής προβολής σε στοχευμένο κοινό:

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ – ΤΙΜΕΣ
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

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

20.000 €

10.000 €

5.000 €

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Προσκλήσεις

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

