
Κρασί –Μέλι-Λάδι & Ελιά
Η αυθεντική Ελλάδα 

 Άλσος Περιστερίου  2 -11 Σεπτεμβρίου

4η Μεγάλη Έκθεση 



Μεγάλη έκθεση για την αυθεντική Ελλάδα 
στο ωραιότερο φυσικό τοπίο της Αττικής γης



Πρωτότυπη μεγάλη καμπάνια 
#afthentikiellada#

► Μια   συνέργεια   του Δήμου Περιστερίου και του  Δημάρχου Ανδρέα 
Παχατουρίδη    της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του Περιφεριάρχη κ. 
Φάνη Σπανού    για  την Ελλάδα της  Αειφορίας, της καινοτομίας και της 
κοινωνικής προσφοράς

► Ενημέρωση και προώθησης των ελληνικών αυθεντικών προϊόντων 

► Επικοινωνιακή υποστήριξη της έκθεσης 

► Στο Άλσος καθημερινά έρχονται χιλιάδες επισκέπτες για να απολαύσουν τη 
φύση και περνούν χρόνο 

► Μια έκθεση ενταγμένη σε ευρύτερο πρόγραμμα πολιτισμού και εκπαίδευσης 
των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος 



 Η αυθεντική Ελλάδα βρίσκει το «φυσικό της 
σπίτι» στο Άλσος Περιστερίου σ΄ένα χώρο 
αναψυχής, αναπνοής και περιπάτου

► Το Άλσος Περιστερίου, στολίδι για την Αττική και πνεύμονας πρασίνου, βρίσκεται 
100 μέτρα από το Μετρό Ανθούπολη στο κέντρο της πόλης

► Εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση για οικογένειες και άνετο δωρεάν πάρκινγκ στο 
δημοτικό χώρο του εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου. 

► Φιλοξενεί εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και άθλησης ανοιχτές για όλους και 
δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. 

► Καθημερινά φιλοξενεί 4-5 χιλιάδες επισκέπτες από το Περιστέρι και όλο το 
λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω της προσβασιμότητας του και τα Σαββατοκύριακα 
οι επισκέπτες τους μήνες Απρίλιο – Σεπτέμβριο ξεπερνούν τις  8.500 



Έκθεση με άριστη οργάνωση και κατασκευές 
σε ένα περιβάλλον εκπληκτικής ομορφιάς με 
μεγάλη εμπειρία εκθέσεων και εκδηλώσεων 



Καθημερινές δράσεις, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

Ανοιχτές εκδηλώσεις για 
όλους

► Συναυλίες – παραδοσιακές εκδηλώσεις 

► Αφιερώματα 

► Ψυχαγωγία και διασκέδαση με δωρεάν 
παραστάσεις και εκδηλώσεις 



Εκδηλώσεις και παραστάσεις όλες τις 
ημέρες
Πρωτότυπες δράσεις και 
ψυχαγωγία 

► Δράσεις καμπάνιας  Αυθεντική 
Ελλάδα

► Συναυλίες 

► Εκδηλώσεις  Συλλόγων & φορέων 
της πόλης 

► Παραδοσιακές Εκδηλώσεις



Τεχνική περιγραφή περιπτέρων 

► Κατασκευή περιπτέρων

► Διαστάσεις 3,45 μήκος Χ 1,95 βάθος 

► Ύψος 2,25μ μπροστά και 2,15μ πίσω

► Κάλυψη τέντα/στέγη  τύπου παγώδας, χρώματος λευκό με μπλέ

► Πλάτη περιπτέρου: 3,45 μήκος Χ 1,90 ύψος από μελαμίνη  τελαρωμένο, χρώματος 
λευκό-

► Πλαϊνά: 1,90 μήκος  Χ 1,90 ύψος από μελαμίνη , χρώματος λευκό

► Πρόσοψη: τέντα  κουρτίνα με σχοινί περιμετρικά

► Προμετωπίδα: 3,45 μήκος, 0,25 πλάτος χρώματος λευκό

► Εσωτερικός Φωτισμός: 2 σκάφες led

► Εξωτερικός Φωτισμός: 1 μπάλα αρματούρα led



Εξοπλισμός περιπτέρων

► Εξοπλισμός περιπτέρων

► Πάγκος 3μ μήκος, 0,85 πλάτος

► 1 καρέκλα πλαστική

► 2 σειρές  ράφια στη πλάτη του περιπτέρου, 3,45 μήκος, 0,25 πλάτος,  
οριζόντια



Οφέλη συμμετοχής 

► Πρόσβαση σε ευρύ κοινό περίπου   5.000 καθημερινά και 20.000   τα 
Σαββατοκύριακα

► Προβολή μέσω  των  social media 

► Προβολή μέσω των δελτίων τύπου

► Προβολή μέσω των 30πανό, 200 μπάνερ  και 100.000 εντύπων 

► Επιχειρηματική επικοινωνία και μόχλευση




