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Γιατί το Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελλιγράδι;

❖ Αποτελεί μια εκδήλωση που παρουσιάζει τον Ελληνικό πολιτισμό, τον τουρισμό, τις

επιχειρήσεις, τη μουσική και τη γαστρονομία στο κέντρο του Βελιγραδίου, ενισχύοντας

παράλληλα τις παραδοσιακά καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία

❖ Η μεγαλύτερη παρουσίαση της Ελλάδος μπροστά από πλήθος ατόμων στο κέντρο του

Βελιγραδίου

❖ Η εκδήλωση καλύφθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα μέσα ενημέρωσης, από τους πιο

σημαντικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες και τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης

❖ Εταιρείες / οργανισμή προωθούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους

❖ Οι πολίτες της Σερβίας επιλέγουν την Ελλάδα 

ως το πιο αγαπημένο τους προορισμό

❖ Στους Σέρβους αρέσει η ελληνική μουσική, ο 

πολιτισμός, η παράδοση, τα  φαγητά και  άλλα 

ελληνικά προϊόντα

❖ Οι πολίτες της Σερβίας έχουν την ευκαιρία να 

δουν τις ομορφιές της Ελλάδος

❖ Η εκδήλωση αναπτύσει περαιτέρω συνεργασίες 

μεταξύ Ελληνικών και Σερβικών επιχειρήσεων



Εκθέτες και χορηγοί

Galaxy

Axion Esti

Philippos Flavors

Aenaon

Telekom Srbija

Ξενοδοχείο Junior

Marbo product

Greek Holidays

ΕΟΣ Σάμου

Sigma Oliwine

Ταβέρνα Agkistri

Παπαγεωργίου Α.Ε.

Heineken

Ξενοδοχείο Metropol

Jovanjica

Mouzenidis travel

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

(ΕΟΤ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων 

Σερβίας

Τουριστικός Οργανισμός 

Βελιγραδίου

Επιμελητήριο Λάρισας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης

Ξενοδοχείο Mercure Belgrade 

Excelsior

Τουριστική Οργάνωση Χαλκιδικής

Επιμελητήριο Πιερίας

Intracom

Coca-Cola HBC Serbia

Eko Serbia - Hellenic petroleum

Mercator

Super Vero (Veropoulos Group)

Olimpex

Minerva

Mellon Serbia

Axa insurance

Glob Metropoliten tours

Εθνικό Θέατρο του Βελιγραδίου

Θέατρο Terazije

Atlas security

Detox caffee

Coffee brands

Hrana Mediterana

Τράπεζα Πειραιώς

Con-Truck Logistic

Meraki

Alumil Yu

Supernova travel

Milenijum ασφάλεια



Υπό την αιγίδα των:

◊ Κυβέρνηση της πόλης του Βελιγραδίου,

◊ Beokom,

◊ Τουριστικός Οργανισμός του Βελιγραδίου,

◊ Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Σερβίας,

◊ Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας,

◊ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

◊ Τουριστική Σχολή στο Βελιγράδι



Αποκλειστικός χώρος 25 τ.μ. στην πρώτη σειρά μπροστά στη σκηνή → 3.000 €

▪ Τοποθέτηση του λογότυπου και βίντεο προαγωγής διάρκειας έως 30 δευτερολέπτων στην κεντρική

led οθόνη στη σκηνή

▪ Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και στα μέσα μαζικής δικτύωσης

Χώρος διαστάσεων 25 τ.μ. στη δεύτερη σειρά με θέα στη σκηνή→ 2.200 €

▪ Τοποθέτηση λογότυπου και βίντεο προαγωγής διάρκειας έως 20 δευτερολέπτων στη κεντρική led

οθόνη στη σκηνή

▪ Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και στα μέσα μαζικής δικτύωσης

Χώρος διαστάσεων 25 τ.μ. → 1.500 €

▪ Τοποθέτηση λογότυπου και βίντεο προαγωγής διάρκειας έως 8 δευτερολέπτων στη κεντρική led

οθόνη στη σκηνή

▪ Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και στα μέσα μαζικής δικτύωσης

Χώρος διαστάσεων 12 τ.μ. → 750 €

▪ Τοποθέτηση του λογότυπου στη κεντρική led οθόνη στη σκηνή

Χώρος διαστάσεων 6 τ.μ. στην τρίτη σειρά χωρίς θέα στη σκηνή → 300 €

▪ Τοποθέτηση του λογότυπου στη κεντρική led οθόνη στη σκηνή

Εκθέτες



Τα τέλη χορηγών → 400 €

▪ Διαφήμιση του λογότυπου και του διαφημιστικού βίντεο στην μεγάλη led

οθόνη

▪ Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και στα μέσα μαζικής δικτύωσης

Χορηγοί



Τα τέλη του γενικού χορηγού → 8.000 €

▪ 50 τ.μ. χώρου εκδήλωσης στην πιο ορατή τοποθεσία της πλατείας,

▪ Εισαγωγική ομιλία κατά τα εγκαίνια της εκδήλωσης,

▪ Αποκλειστική παρουσία στην κινούμενη led οθόνη με προβολή μηνυμάτων και

βίντεο,

▪ Ο γενικός χορηγός θα είναι ορατός σε όλα τα άλλα περίπτερα στην εκδήλωση,

▪ Διαφημηστική παρουσία στα μέσα ενημέρωσης στην εκδήλωση, τα δελτία

τύπου, την ιστοσελίδα μας, κλπ

Γενικός Χορηγός



Γενικοι όροι & προϋποθέσεις
❑ ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή για τους εκθέτοντες και χορηγούς

❑ Κάθε κόσοτς του εξοπλισμού για τον χώρο της έκθεσης ( π.χ. εκτύπωση του μεγάλου τοίχου, γραφεία, 

καρέκλες, γραφεία πληροφοριών, ψυγεία κτλ.) δεν περιλαμβάνεται συην τιμή

❑ Αγγλόφωνοι και ελληνόφωνοι βοηθοί θα είναι διατεθημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης με
πρόσθετα έξοδα



Διοργανωτής:

Σύλλογος Διεθνούς Φιλίας
(International Friendship Association)

www.greekweekend.org greekweekend.belgrade@gmail.com

http://www.greekweekend.org/

