Find your Success
in e-expo!

e-expo.gr
#SupportGreekTourism
Τουρισμός. Μια πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά. Η “βαριά βιομηχανία” μας σε
κρίση. Χιλιάδες επαγγελματίες και εργαζόμενοι σε απόγνωση…Όμως δεν
θα σκύψουμε το κεφάλι. Όλοι μαζί θα παλέψουμε και όλοι μαζί θα
νικήσουμε…
“Support Greek tourism”.Για εμάς στην e-expo και στην Great exhibitions
δεν είναι ένα “σλόγκαν”. Μιλήσαμε με δεκάδες ανθρώπους του κλάδου.
Καταλάβαμε την αγωνία τους. Νιώσαμε την ανασφάλεια για το αύριο.
Η πρώτη online πλατφόρμα διοργάνωσης live events της e-expo, είχε στα
πλάνα της μια τετραήμερη έκθεση για τους επαγγελματίες του
τουρισμού.Ζούμε σ΄ αυτή τη χώρα. Την αγαπάμε.Έχουμε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να
στηρίξουμε με τις ελάχιστες δυνάμεις μας τον Ελληνικό τουρισμό.
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Η απόφαση μας μάλλον δεν θα πάρει βραβείο έξυπνης
“επιχειρηματικότητας”. Θα βοηθήσει όμως τους
ανθρώπους του τουρισμού και αυτό μας αρκεί…Η on line
προγραμματισμένη τετραήμερη έκθεση, μετατρέπεται σε
ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ.
Χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους
συμμετέχοντες σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.Στόχος
να γίνει η διαδικτυακή μας πλατφόρμα το σημείο
αναφοράς και το βοηθητικό “εργαλείο” για κάθε
επαγγελματία του τουρισμού σ΄ αυτή τη δύσκολη όσο και
απρόβλεπτη σεζόν.
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Έτσι, πέρα από το “εύκολο” να προσεγγίσουμε και να προβάλλουμε επαγγελματίες που σίγουρα θα
συμμετείχαν στην έκθεση, πλέον θα δώσουμε την δυνατότητα ΣΕ ΟΛΟΥΣ να επικοινωνήσουν το προϊόν ή
την υπηρεσία που προσφέρουν μέσα από την πλατφόρμα της e-expo.
Οι “συνοδοιπόροι” της Great Exhibition που ανέλαβαν με χαρά και ευθύνη το δύσκολο έργο της
διοργάνωσης, θα προσπαθήσουν να μιλήσουν και να ενημερώσουν όσους το δυνατόν περισσότερους
επαγγελματίες του τουρισμού.
Σίγουρα δεν μπορούν όλους…Μην διστάσετε κι εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Η διαδικασία συμμετοχής είναι πανεύκολη ακόμα και για τον πλέον διαδικτυακά “ανεκπαίδευτο”...
Στα δύσκολα είμαστε “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ” “SUPPORT GREEK TOURISM” 15/07/2020 έως 15/10/2020

FIND YOUR SUCCESS IN E-EXPO!

Ζητήστε σήμερα μια live
περιήγηση στην πλατφόρμα!
Τ: 210 7755080
E: info@greatexhibitions.gr

A movement isn't about creating ads
and having people passively watch.
It’s about creating the tools so
people take action.
JASON HARRIS - CEO OF MEKANISM

LET'S MAKE
THIS WORK.
Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί
σας για να κάνουμε πιο αποτελεσματική
την παρουσία σας στην e-expo
#SupportGreekTourism
E-EXPO.GR

