Ένα τριήμερo αφιερωμένο στους μελλόνυμφους και νέους γονείς

style stage

BRIDAL EXPO

Η BRIDAL EXPO, η πρώτη έκθεση της χρονιάς που αφορά στο γάμο και στη βάπτιση συγκεντρώνει
περισσότερα από 6.000 ζευγάρια επισκέπτες, ως επί το πλείστον μελλόνυμφους ιδιαίτερου επιπέδου,
δημοσιογράφους και νέους γονείς.
Η διοργάνωση λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Αθήναίων, του Δήμου Πειραιά, του ΕΕΑ, του ΒΕΑ και του ΕΣΠ

BRIDAL FASHION WEEK
Η BRIDAL FASHION WEEK, η μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα η οποία συλλειτουργεί με την
BRIDAL EXPO παρουσιάζει τις τάσεις της Μόδας στα νυφικά και βραδινά ενδύματα
για την επόμενη χρονιά από Έλληνες και ξένους σχεδιαστές..
Είναι αφιερωμένη σε όλους όσους πρόκειται να παντρευτούν μέσα στην
επόμενη χρονιά και ενδιαφέρονται να οργανώσουν το γάμο τους και να
πάρουν ιδέες από τους καλύτερους, για ότι έχει σχέση με την ομορφιά
τους, τη σιλουέτα τους και την υγιεινή τους.

Καλλιτεχνικός διευθυντής
Μιχάλης Πάντος

Publicity
Πολλοί οι χορηγοί επικοινωνίας (ραδιοφωνικοί σταθμοί,
εφημερίδες περιοδικά, portals γάμου και μόδας..) οι
οποίοι μαζί με το επικοινωνιακό πρόγραμμα προβολής
που αναλαμβάνει η εταιρία μας, πετυχαίνουν μεγάλη
δημοσιότητα στη διοργάνωση. Το διαφημιστικό πρόγραμμα που υποστηρίζει τη διοργάνωση υπερβαίνει τις
50.000€ και περιλαμβάνει :
-4 ραδιοφωνικούς σταθμούς
-2 τηλεοπτικά κανάλια
- Περιοδικά μόδας
- Εφημερίδες
-social media
- ειδικά portals γάμου
- ιστοσελίδες life style
- υποστήριξη από εταιρία δημοσίων σχέσεων
- direct mail

TARGET GROUP - PRESS
Οι μελλόνυμφοι μαζί με τις οικογένειες τους, είναι ένα κοινό, με πολύ καλή ψυχολογία, πολύ καλοί δέκτες
μηνυμάτων, εν δυνάμει πελάτες των περισσοτέρων από εσάς, με καταναλωτική διάθεση.
Μέσα σε αυτή την γαμήλια γιορτή που θα γίνει στην αρχή του καινούργιου χρόνου, και γνωρίζοντας ότι απευθύνεστε σε
αυτό το ειδικό κοινό, σας προτείνουμε να συνδυαστείτε και εσείς.
Ενημερωθείτε από την αποδελτίωση προηγουμένων διοργανώσεων για το μέγεθος της δημοσιότητας
(www.bridalexpo.gr)

ΠΡΟΤΑΣH ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΑΣ
ΣΤΟ STYLE STAGE
Σε ειδική, ιδιαίτερης αισθητικής αίθουσα του Ζαππείου,
η οποία βρίσκεται στη ροή των επισκεπτών μέσα στον
εκθεσιακό χώρο και θα έχει ονομαστεί style stage, εσείς
σαν ειδικός στην ομορφιά στην διαιτολογία ή στη υγιεινή
θα προσφέρετε ενημέρωση στους μελλόνυμφους
επισκέπτες, για την ειδικότητά σας, από το δικό σας
ξεχωριστό booth. Αυτό θα έχει διακοσμηθεί με μικρό
γραφειάκι, 2 καθίσματα, φωτισμό και ταμπέλα. Στο
κέντρο της αιθούσης θα υπάρχει οθόνη στην οποία ο
καθένας από εσάς - εάν το θελήσει - ανά δύο ώρες θα
μπορεί να κάνει έξτρα παρουσίαση στους επισκέπτες.
Η έξτρα παρουσίαση θα κοστολογηθεί επιπλέον.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
DESIGNER'S SPONSOR
Για τους ειδικούς που θα λάβουν μέρος στο style stage
προτείνουμε:
-να είναι χορηγοί ενός σχεδιαστή ο οποίος θα παρουσιάσει
τη συλλογή του στη BRIDAL FASHION WEEK, και θα
προβληθούν μαζί του στις προσκλήσεις, στην επίσημη
ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στον κατάλογο,
στα social media, στο backdrop των φωτογραφίσεων, στα
δελτία τύπου...
To κόστος για τον συγκεκριμμένο συνδυασμό και την
προβολή του μέσα από αυτή τη μοναδική διοργάνωση
είναι 1.500€ + φπα.

Πιστεύουμε ότι η bridal fashion week μαζί με τη
bridal expo είναι το μοναδικό fashion event το οποίο
θα σας φέρει κοντά σε τόσο μεγάλο γυναικείο, ειδικό
κοινό. Οι μελλόνυμφοι μαζί με τις οικογένειές τους οι
οποίοι ζουν αυτό το διάστημα στην γαμήλια
ατμόσφαιρα σίγουρα ανήκουν και ηλικιακά αλλά και
από πλευράς επιπέδου στον κόσμο που ενδιαφέρεται
για τα είδη και για τις υπηρεσίες σας.

Εμείς είμαστε στην διαθεσή σας για επιπλέον
πληροφορίες και διευκρινίσεις που πιθανώς να
χρειαστείτε.

διοργάνωση

www.bridalexpo.gr
t. 210 8214687
stalex@otenet.gr

