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Η DEFEA προσφέρει 
μια σειρά από επιχειρηματικά 
εργαλεία και εργαλεία 
δικτύωσης, προώθησης 
και επικοινωνίας τόσο 
στους εκθέτες όσο 
και στους επισκέπτες της.

Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν 
στους εκθέτες τρόπους για 
να κάνουν τη συμμετοχή τους 
ακόμη πιο κερδοφόρα και 
να αναπτύξουν τη στρατηγική 
τους. Για τους επισκέπτες αυτά 
τα εργαλεία παρέχουν μια νέα 
επαγγελματική πλατφόρμα για 
την αμυντική βιομηχανία στην 
καρδιά της Μεσογείου. 

Η DEFEA είναι το νέο σημείο 
συνάντησης της διεθνούς 
αμυντικής βιομηχανίας.

Business Tools

Γνωρίστε τις Διεθνείς 
Αντιπροσωπείες
67 Διεθνείς Επίσημες Αντιπροσωπείες από την 
Ευρώπη, την περιοχή των Βαλκανίων, τη Μέση 
Ανατολή, την Αφρική και την ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου θα προσκληθούν στην 
έκθεση από τους διοργανωτές και το Υπουργείο 
Άμυνας / ΓΔΑΕΕ. 

B2B συναντήσεις
Η DEFEA προσφέρει στους εκθέτες τη δυνατότητα 
να κάνουν αίτηση μέσα από ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα και να συναντήσουν τις Διεθνείς Αντι- 
προσωπείες. Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν και 
είναι διαθέσιμη σε εκθέτες με περίπτερο άνω των 
30 τ.μ.
Η τελική έγκριση των συναντήσεων εξαρτάται από 
την κάθε αντιπροσωπεία.

Delegations Lounge
Το Lounge της έκθεσης για αποκλειστική χρήση από 
τις διεθνείς επίσημες αντιπροσωπείες και τους VIP 
επισκέπτες. Το Delegation Lounge αποτελεί έναν 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης με 
ειδικές υπηρεσίες φιλοξενίας προς τις επίσημες 
αντιπροσωπείες και τους VIP.

∆είτε το έντυπο χορηγιών για να γίνετε χορηγός Delegations Lounge



Εργαλεία δικτύωσης

Τελετή έναρξης 
Την πρώτη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή 
Έναρξης με την ελληνική πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία, καθώς και τους ξένους επίσημους καλεσμέ- 
νους. Η συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης πραγματο- 
ποιείται μόνο με πρόσκληση. 

Χώρος: Συνεδριακή Αίθουσα C1 

Reception Gala
Το βράδυ της πρώτης ημέρας, θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα η επίσημη δεξίωση προς τιμήν των 
εκθετών και των διεθνών επίσημων αντιπροσωπειών 
παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας 
της χώρας.

Η συμμετοχή στο Reception Gala πραγματοποιείται 
μόνο με πρόσκληση.

Χώρος: To be announced  

∆είτε το έντυπο χορηγιών και γίνετε χορηγός του Reception Gala

DEFEA Conference
Κατά τη διάρκεια της DEFEA θα πραγματοποιηθεί 
συνέδριο υψηλού επιπέδου με διεθνούς φήμης 
ομιλητές και θα προσελκύσει κορυφαίους στρατιω- 
τικούς και πολιτικούς ηγέτες καθώς και ανώτερα 
στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας. 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το 
συνέδριο DEFEA, όπως λεπτομερές πρόγραμμα, 
βιογραφικά ομιλητών κ.λπ., θα είναι διαθέσιμες 
μέσα από την ιστοσελίδα της έκθεσης. 

Τόπος: Συνεδριακή Αίθουσα C1

Εργαλεία Προβολής

DEFEA Academy
Το "DEFEA Academy" αναφέρεται σε έναν ειδικά 
σχεδιασμένο ανοιχτό χώρο όπου οι εκθέτες θα 
μπορούν να παρουσιάζουν θέματα της επιλογής 
τους στους επισκέπτες της έκθεσης.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει ένα slot των 20 λεπτών σε 
ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο που θα βρίσκεται 
εντός του εκθεσιακού χώρου.

Το πρόγραμμα DEFEA Academy θα είναι διαθέσιμο 
μέσω της ιστοσελίδας της έκθεσης, του Visitors 
Guide και σε ειδικές σημάνσεις στον εκθεσιακό 
χώρο.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, όλοι οι εκθέτες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
έντυπο χορηγιών. Δεν υπάρχει κόστος για τους 
επισκέπτες να παρακολουθήσουν το DEFEA Acade-
my. 

Η φόρμα συμμετοχής στο DEFEA Academy διαθέσιμη 
από τους διοργανωτές

Χορηγικά Πακέτα
Η DEFEA προσφέρει στους εκθέτες πακέτα χορηγιών 
πλούσια σε χαρακτηριστικά για να προωθήσουν την 
εταιρεία τους και να τους βοηθήσουν να πολλαπλα- 
σιάσουν την προβολή της εταιρείας τους τόσο πριν 
όσο και κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

∆είτε το έντυπο χορηγιών για τα λεπτομερή πακέτα



Printed Invitations
Όλοι οι εκθέτες θα λάβουν έντυπες προσκλήσεις 
για την έκθεση που θα μπορούν να στείλουν στους 
πελάτες και στις επαφές τους.

Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να προ-εγγραφούν 
μέσα από την ιστοσελίδα της έκθεσης για να απο- 
κτήσουν το προσωπικό τους badge που προσφέρει 
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην έκθεση. 
Η διαδικασία εγγραφής θα είναι διαθέσιμη και στην 
έκθεση κατά τις ημέρες λειτουργίας. Η είσοδος 
στην έκθεση είναι δωρεάν και ανοιχτή μόνο για 
επαγγελματίες.

Οι εκθέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
έντυπες προσκλήσεις στο συμβόλαιο συμμετοχής.

Visitors’ Guide
To Visitors Guide θα διανέμεται σε έντυπη μορφή 
στην είσοδο της έκθεσης. 

Είναι ένας έντυπος οδηγός για όλους τους επισκέ- 
πτες που περιλαμβάνει τους εκθέτες με τον αριθμό 
των περιπτέρων τους, τον χάρτη της έκθεσης και το 
πρόγραμμα εκδηλώσεων ανά ημέρα. 

Οθόνες αφής 
Οι οθόνες αφής θα είναι διαθέσιμες σε κεντρικά 
σημεία της έκθεσης για την διευκόλυνση των 
επισκεπτών. 

Οι οθόνες αφής προσφέρουν λειτουργία αναζήτη- 
σης εκθέτη, με αριθμό και χάρτη με το περίπτερο 
εκθέτη, το πρόγραμμα εκδηλώσεων ανά ημέρα, 
πρόγραμμα μεταφοράς με λεωφορείο κ.λπ.

Κατάλογος έκθεσης
Όλοι οι εκθέτες μπορούν να δημοσιεύσουν στον 
κατάλογο της έκθεσης ένα εταιρικό προφίλ έως και 
100 λέξεις δωρεάν. (βλ. σχετική ενότητα στο συμβόλαιο συμμετοχής).
Επιπλέον, οι εκθέτες που επιθυμούν να προβληθούν 
μέσα από τον κατάλογο της έκθεσης μπορούν να 
κλείσουν μια από τις διαθέσιμες διαφημιστικές 
σελίδες.

∆είτε το έντυπο χορηγιών για τα λεπτομερή διαφημιστικά πακέτα

www.defea.gr



Media Camp
Όλοι οι Media Partners θα βρίσκονται στο Media 
Camp, έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο όπου οι 
εκθέτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με 
ελληνικά και διεθνή μέσα. 

Το Media Camp θα παρέχει και Media Center στα 
διαπιστευμένα μέσα και τα μέσα που επισκέπτονται. 

Conference Room
Όλοι οι εκθέτες μπορούν να χρησιμοποιούν την 
αίθουσα Conference Room, για λόγους επικοι- 
νωνίας. 

Το Conference Room θα είναι πλήρως εξοπλισμένο 
για να παρέχει στους εκθέτες όλες τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις.

Υπηρεσία PR 
Οι εκθέτες μπορούν να μας αποστέλλουν τα Δελτία 
Τύπου με τα νέα τους και η έκθεση θα τα επικοι- 
νωνεί με τα συνεργαζόμενα ΜΜΕ, την ιστοσελίδα 
της και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία είναι δωρεάν για όλους τους εκθέτες.
 

Μέσα επικοινωνίας 

Διαθέσιμες φόρμες: 
• B2B form 
• DEFEA Academy
• Conference Room
• Sponsorship Order

Χρήσιμα έντυπα: 
• Sponsorship Opportunities 
• Technical Instructions 
• Terms and Conditions 



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

ROTA AE     2 111 801 801      info@defea.gr

V
er

si
o

n
 1

 -
 2

5/
6

/2
0

20

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Γ∆ΑΕΕ)

www.sekpy.grwww.rota.gr

www.defea.gr


