
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

GREEK PANORAMA B2B Sessions στις 11 Μαΐου, Νέα Υόρκη

Μεγάλες Συμμετοχές και Ενδιαφέρον από τους Αμερικανούς Buyers

Η τουριστική Ελλάδα συστήνεται στο κοινό και τους τουριστικούς
επαγγελματίες της Αμερικής, με μία μοναδική πολυδιάστατη εκδήλωση που

διοργανώνεται στην καρδιά του   Manhattan  !

Η έκθεση «Greek Panorama» θα λάβει χώρα στο Grand Central Terminal Station της
Νέας Υόρκης στις 12-13 Μαίου 2017. Στο πλαίσιο της, η εταιρεία Hellas North American
Events  Inc.  διοργανώνει,  την  Πέμπτη  11  Μαΐου,  τα  «Greek  Panorama  Β2Β  Sessions»,
αφιερωμένα αποκλειστικά στους επαγγελματίες από την αμερικανική και την ελληνική αγορά.

Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία για επαγγελματίες και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων
της αμερικανικής αγοράς, οι οποίοι θα ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες από τους
Έλληνες suppliers.

Οι  συμμετέχοντες  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  πραγματοποιήσουν  κατ'  ιδίαν
προκανονισμένες  συναντήσεις  με  ειδικά  επιλεγμένους  buyers,  επαγγελματίες  και
στελέχη επιχειρήσεων της αμερικανικής ταξιδιωτικής αγοράς, τόσο από τον τομέα του leisure
όσο και από την αγορά events και meetings.

Το b2b event της έκθεσης  «Greek Panorama» θα διοργανωθεί στον high-end πολυχώρο
Kellari και θα συνδυαστεί με show γαστρονομίας ελληνικών γεύσεων από διακεκριμένους
chefs.

Ήδη, το «Greek Panorama Β2Β Sessions» κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών επαγγελματιών
της  αμερικανικής  ταξιδιωτικής  αγοράς  καθώς  προσφέρει  μία  μοναδική  ευκαιρία
πραγματοποίησης  κατ'  ιδίαν  επαγγελματικών  συναντήσεων  με  ελληνικές  τουριστικές
επιχειρήσεις και προορισμούς.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα «Greek Panorama B2B Sessions» στις 11.05.2017 περιλαμβάνουν  set of appointments
(minimum guaranteed 12-14 ραντεβού), θέση/τραπέζι για τις συναντήσεις, συμμετοχή στο
networking Greek breakfast/lunch/dinner,  κοινοποίηση  στοιχείων  επικοινωνίας  buyers,
αναφορά συμμετοχής στο επικοινωνιακό υλικό της διοργάνωσης, option προτεραιότητας για
τις επόμενες διοργανώσεις κ.α. 

Για  εκθέτες  που  συμμετέχουν  με  περίπτερα  στην  έκθεση  «Greek  Panorama» στο  Grand
Central Terminal Station (12-13.05.2017) η συμμετοχή είναι δωρεάν.
 
Η έκθεση και η διοργάνωση τελούν υπό την αιγίδα  της Πρεσβείας της Ελλάδας στην
Ουάσιγκτον,  του  Υπουργείου  Τουρισμού,  ΕΟΤ,  ΣΕΤΕ,  ΞΕΕ,  ΠΟΞ,  fedHATTA και  Ελληνο-
Αμερικάνικο Επιμελητήριο Τουρισμού.

Σημαντική σημείωση:
Ο χώρος είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
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Ελάχιστες θέσεις είναι διαθέσιμες.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες συμμετοχής στα «Greek Panorama Β2Β Sessions» ή για την
συμμετοχή εκθέτη με περίπτερο στην έκθεση «Greek Panorama» στον σταθμό Grand Central
Terminal, παρακαλώ απευθυνθείτε:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
North Events
(συνεργαζόμενη εταιρία με την διοργανώτρια Hellas North American Events Inc.)
Τηλ: +30 210 9713281, +30 210 9734859
Email: info@hellasnorthamericanevents.com ή info@greekpanorama.com.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση: www.greekpanorama.com.

Official Website: https://www.greekpanorama.com/
Official hashtag: #greekpanorama

Πληροφορίες για τους συντάκτες:

Press Office Contact:
Τηλ.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505
e-mail: pr@activemedia.com.gr
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