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The hospita l i ty  exper ienceThe hospita l i ty  exper ience

H διοργάνωση της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ειδικό 
πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία των εκθέσεων και την πιστή τήρηση 

των κανόνων για την προστασία της υγείας εκθετών και επισκεπτών.

mailto:%20sales@forumsa.gr
https://www.xenia.gr/


Η Xenia, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση στην Ελλάδα για τον Ξενοδοχειακό κλάδο, 
θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2020 στο Metropolitan Expo. H διοργάνωση 
της Xenia 2020, σε αυτή την ιδιαίτερη και απαιτητική περίοδο για την τουριστική βιομηχανία, 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η συμμετοχή εκατοντάδων μεγάλων προμηθευτικών επιχειρήσε-
ων του κλάδου ως εκθέτες και η εξασφαλισμένη επισκεπτική επιτυχία της έκθεσης, σύμφωνα 
με την πρόσφατη έρευνα της ALCO, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η XENIA 2020 να 
αποτελέσει και πάλι ένα σημαντικό εμπορικό φόρουμ για τον ξενοδοχειακό κλάδο και να 
σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση του ελληνικού Τουρισμού, ιδιαίτερα σε αυτό το δύσκολο 
και απαιτητικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η επιδημία του COVID 19.

Σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του τουρισμού!

Γενικές 
πληροφορίες 

“ Η διοργάνωση της Xenia θα αποτελέσει, 
ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, επιτακτική 
ανάγκη για όλους τους επαγγελματίες 
του κλάδου στην κοινή αντιμετώπιση 
των προβλημάτων τους.„
Aλέξανδρος Βασιλικός / Πρόεδρος Ξ.Ε.Ε

“Θα συμμετάσχουμε και φέτος στην 
XENIA, ενισχύοντας με πρωτοποριακές 
λύσεις τον ξενοδοχειακό κλάδο, γιατί 
πιστεύουμε στο μέλλον του και την αξία 
που η τεχνολογία μπορεί να του δώσει.„
Κ. Σταματάκης / ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
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76% των επισκεπτών της Xenia 2019 δήλωσαν ότι η διεξα-
γωγή της έκθεσης το 2020 είναι αναγκαία, ιδιαίτερα τώρα στη  
νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει ο COVID-19

*Στοιχεία έρευνας ALCO (Ιούλιος 2020) 



Γενικές πληροφορίες 
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Η λειτουργία της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σχετικό υγειο-
νομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, τα κύρια σημεία του οποίου είναι τα παρακάτω:

Υγειονομικό πρωτόκολλο ΕΟΔΥ
Προτεραιότητα στην προστασία της υγείας επισκεπτών και εκθετών!

Γενικές 
πληροφορίες 

1.  Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων επισκε-
πτών 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. 
(Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να βρίσκονται 
ταυτόχρονα στην έκθεση 3.000 επισκέπτες).

2. Eπιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα περίπτε-
ρα των εκθετών (εργαζόμενοι και επισκέπτες)

Έως 20 τ.μ.:    4 άτομα
Από 20 έως 100 τ.μ. :                4 +1 άτομο ανά 10 τ.μ.
Άνω των 100 τ.μ. :      12 άτομα +1 άτομο ανά 15 τ.μ.

3.  Εντός των περιπτέρων των εκθετών οι κα-
νόνες τήρησης αποστάσεων θα είναι οι ίδιοι 
με τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Όσον 
αφορά την απόσταση μεταξύ των τραπεζοκα-
θισμάτων ισχύουν οι κανόνες από το σχετικό 
πρωτόκολλο για την Εστίαση. 

4.  Η είσοδος των επισκεπτών στην έκθεση θα 
γίνεται μέσω ονομαστικής ηλεκτρονικής πρό-
σκλησης, της οποίας την εκτύπωση θα επι-
δεικνύουν κατά την είσοδό τους στον χώρο, 

όπου θα τηρείται ονομαστικός κατάλογος των 
εισερχομένων επισκεπτών. Κατά την είσοδό 
τους θα γίνεται θερμομέτρηση. 

5.  Η είσοδος στην έκθεση των εκθετών και του 
προσωπικού τους θα γίνεται με ονομαστική 
barcoded κάρτα. Για την είσοδό τους στο 
χώρο θα προηγείται θερμομέτρηση και θα 
είναι υποχρεωτική η αναφορά του ονοματε-
πώνυμού τους σε καρτελάκι που θα φέρουν 
σε εμφανές σημείο καθ’όλη την διάρκεια πα-
ραμονής τους στον χώρο της έκθεσης. 

6.  Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας 
προστασίας για τους εκθέτες και το προσωπικό 
τους εντός των χώρων του περιπτέρων τους. 

7.  Η διοργανώτρια εταιρεία θα αναπτύξει πλάνο 
κανόνων διαχείρισης κρίσεων το οποίο: 

  α) θα αναρτηθεί σε εμφανή σημεία και σε 
ηλεκτρονικά μέσα 

 β) θα αποσταλεί στους εκθέτες και 
 γ) θα είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.

3.000 επισκέπτες θα μπορούν να βρίσκονται ταύτοχρονα  
στην έκθεση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επέκταση της λειτουρ-
γίας της έκθεσης κατά μία επιπλέον ημέρα, θα αυξήσει τον αριθμό των 
επισκεπτών, ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα 20.000 άτομα!
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ΚΑΤΑΣΚΕΥAΣΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

•  Δομικά Yλικά
•   Δάπεδα, Πόρτες, 

Κουφώματα
•  Συστήματα Eξοικονόμησης 

Eνέργειας
•  Είδη Yγιεινής & Aξεσουάρ 

Mπάνιου
•  Πισίνες, Spa, Χαμάμ
•  Αίθρια, Κάλυψη Eξ. Xώρων
•  Ψύξη, Θέρμανση

FOOD & BEVERAGES/ 
CATERING EQUIPMENT

•  Γενικές Τροφοδοσίες

•   Καφέδες, Ροφήματα

•  Μηχανήματα Κουζίνας

•  Εξοπλισμός Εστίασης

•  Επιτραπέζιος Εξοπλισμός 

•  Πλυντήρια ρούχων 

•  Υλικά & Μηχανήματα 

Καθαρισμού

DIGITAL  
TECHNOLOGY

•  Hotel Μanagement & 
Μarketing 

•  Booking Engines 
•  Web Development & 

Design 
•  Social Media, Mobile Apps 
•  Τηλεφωνικά Κέντρα
•  Συστήματα Ήχου & Εικόνας
•  Χρηματοκιβώτια,  

Ηλεκτρονικές Κλειδαριές

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•  Επίπλωση δωματίου 

•  Στρώματα, Λευκά Είδη

•  Υφάσματα,  

Κουρτίνες, Χαλιά

•  Καθιστικά

•  Συστήματα Σκίασης

•  Φωτισμός 

•  Amenities

Toμείς έκθεσης

55% των εκθετών της Xenia 2019 έχουν ήδη επιβεβαιώσει 
την συμμετοχή τους και στην Xenia 2020, ενώ ένα επιπλέον 25% 
θα αποφασίσει οριστικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΣ

• Αρχιτέκτονες
• Κατασκευαστικές Εταιρείες
• Διακοσμητές
• Εμπόριο Δομικών Υλικών
•  Τεχνικές - Mελετητικές 

Eταιρείες
•  Εταιρείες Διαμόρφωσης 

Τοπίου

ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

• Αλυσίδες Εστίασης

• Εταιρείες Catering

• Όμιλοι Eστίασης 

• Εστιατόρια - Ταβέρνες

• Εμπόριο Eξοπλισμού  

• Εμπόριο Tροφίμων

• Beach Bars

ΣΤΕΛΕΧΗ 
TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

• Iδιοκτήτες Ξενοδοχείων 

• Διευθυντές Ξενοδοχείων

• Οperation Managers

• Υπεύθυνοι Προμηθειών

• F&B Μanagers 

• Executive Chefs

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

• Ξενοδοχεία

• Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

• Boutique Hotel

• Ξενώνες • Villas

• Αγροτουριστικές Μονάδες

• Camping

Επισκέπτες

75% των επισκεπτών της Xenia 2019 δήλωσαν πιθανό έως 
εξαιρετικά πιθανό ότι θα επισκεφτούν και την Xenia 2020, σύμ-
φωνα με πρόσφατη έρευνα της Αlco (Ιούλιος 2020) σε αντιπροσω-
πευτικό δείγμα 500 επισκεπτών.
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Special Εvents

“Σε αυτή τη πρωτοφανή συγκυρία που 
όλοι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις 
συνέπειες της πανδημίας, η Xenia  θα συμ-
βάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος και θα στηρίξει τον κλάδο.„
Γιάννης Ρέτσος / Πρόεδρος ΣΕΤΕ

“H NEF-NEF στην πιο κρίσιμη καμπή 
του παγκόσμιου τουρισμού θα δώσει 
δυναμικό παρόν στην Xenia 2020. Μια 
έκθεση θεσμό που θα σηματοδοτήσει 
τη δυναμική επανάκαμψη του 2021.„
Κων/νος  Κλειδέρης / Aντιπρόεδρος NEF- NEF

Χenia  
Digi hotel 

Καταξιωμένα στελέχη της ελληνικής και παγκόσμιας τουριστικής βιο-
μηχανίας θα παρουσιάσουν το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί στην 
μετά Covid19 εποχή και θα αναλύσουν σημαντικά θέματα του κλάδου. 

Η ολιστική προσέγγιση της Αειφορίας θα είναι το θέμα του φετινού project. 
Επιστήμονες και ειδικοί, με ολοκληρωμένα case studies και ομιλίες, θα 
αναλύσουν τους βασικούς άξονες:  Αρχιτεκτονική, Green marketing, 
Tεχνολογίες, Πιστοποιήσεις, Νομοθεσία, Πολιτισμός, Δραστηριότητες.

Hotel Megatrends
project

4th 
Ιnternational  

Hospitality Forum

Μέσα από εξειδικευμένες ομιλίες, θα χαρτογραφηθεί η επόμενη μέρα 
και το νέο πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού μετά την πανδημία αλλά 
και ο ρόλος του digital στην προσέλκυση νέων αγορών.

Special Events

54% των επισκεπτών της Xenia 2019 πιστεύουν πως το καλο-
καίρι του 2021 ο τουρισμός θα ανακάμψει και είναι πιθανόν να επα-
νέλθει στα κανονικά του επίπεδα, (έρευνα ALCO Ιούλιος 2020).
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Metropolitan Expo:  
Ένα σύγχρονο & ασφαλές  εκθεσιακό κέντρο

✔  Το Metropolitan Expo αποτελεί το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο στην Ελλάδα με εντυ-
πωσιακά μεγέθη και χαρακτηριστικά, καθώς διαθέτει μικτή εκθεσιακή επιφάνεια που αγγίζει τα 55.000 τ.μ.

✔  Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1 χλμ από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα Σπάτα,στο 
τέλος της Αττικής Οδού και λίγα μόνο λεπτά από τον σταθμό του Metro και του Προαστιακού Σιδηρόδρομου. 
Παράλληλα, διαθέτει 5.500 δωρεάν θέσεις parking.

✔  Με την πιστοποίηση TUV Austria Covid Shield – Επίπεδο Principal, την οποία απέκτησε εξασφαλίζεται ότι 
το εκθεσιακό κέντρο διαθέτει τους  κατάλληλους μηχανισμούς,  πόρους και υποδομές για την πρόληψη και 
αποφυγή οποιαδήποτε εισροής και εξάπλωσης του κορωνοϊού στις εγκαταστάσεις του. 

✔  Βασικός στόχος του Metropolitan Expo συνεχίζει να αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία τόσο των εκθετών, 
όσο των επισκεπτών, καθώς και όλου του προσωπικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις υποδομές και 
τις υπηρεσίες του, όπως βεβαιώνεται με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

“Η  ΧΕΝΙΑ 2020 σηματοδοτεί  την έναρ-
ξη της προσπάθειας που οφείλουμε να 
κάνουμε έτσι ώστε η σεζόν του 2021 να 
καταγραφεί ως  χρυσή σελίδα επιτυχίας, 
μετά την περιπέτεια της πανδημίας.„
Γρηγόρης Τάσιος / Πρόεδρος ΠΟΞ

Εκθεσιακό Κέντρο

“ Η XENIA 2020 αναδεικνύει  τις καινοτό-
μες λύσεις  ως κορυφαίες προτεραιότητες 
για να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα της 
σεζόν 2021, στο απαιτητικό περιβάλλον 
που δημιούργησε η πανδημία. „

Πάνος Μωραΐτης / Πρόεδρος ΣΕΕΜΕ 



Η τιμή ενοικίασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•  Διάθεση των χώρων της έκθεσης για την προετοιμασία, 

λειτουργία και αποξήλωση.
•  Καινούργια μοκέτα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους 

του εκθεσιακού.
•  Παροχή μονοφασικού ρεύματος 100 W/ 3 τ.μ.
•  Φύλαξη και καθαρισμός της έκθεσης.
•   Δωρεάν parking εκθετών.
•  Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών (δωρεάν πρόσβαση στο 

Internet, e-mails, fax).
•  Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο.
•  Παροχή παλετοφόρων και ανυψωτικών μέσων κατά την 

προετοιμασία και αποξήλωση των περιπτέρων.
•  Kάρτες ελεύθερης εισόδου προσωπικού των εκθετών. 
•  Δωρεάν χειρόγραφες και ηλεκτρονικές προσκλήσεις σε κάθε 

εκθέτη, ανάλογα με το εμβαδόν του περιπτέρου του.

Παροχές στους εκθέτες
Περίπτερα μίας όψεως (ίχνος εδάφους)
α. Από 20 έως 50 τ.μ. € 165,00/τ.μ.
β. Από 51 έως 90 τ.μ.  € 160,00/τ.μ.
γ. Από 91 έως 150 τ.μ. € 155,00/τ.μ.
δ. Από 151   και άνω  € 150,00/τ.μ.

Επιπλέον χρεώσεις: 
1.  Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών & στα άλλα  

προωθητικά μέσα της έκθεσης (site, mobile app κλπ) € 200,00
2. Για κάθε επιπλέον όψη  € 5,00/τ.μ.
3. Για μοκέτα € 4,00/τ.μ.
4. Για βασική δομή* € 17,00/τ.μ.
5. Για πλάτες (τρέχον μέτρο) € 20,00

*  Η βασική δομή περιλαμβάνει πάνελ μελαμίνης ύψους 3 μέτρων χρώματος λευκού, 
μετόπη και επιγραφή. Σε κάθε περίπτερο βασικής δομής χορηγείται μία πρίζα σούκο 
και ένα σποτ φωτισμού 100W/3 τ.μ.

Κόστος συμμετοχής

Για να δείτε αναλυτικά την κάτοψη και τα περίπτερα  
της έκθεσης, πατήστε εδώ >>
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Κάτοψη 
Εκθεσιακού Χώρου 

Lobby 1
ΕΙΣΟΔΟΣ / ENTRANCE Lobby 2

ΕΙΣΟΔΟΣ / ENTRANCE

HALL

1
HALL

2
HALL

4
HALL

3

DIGI HOTEL
MEGATRENDS 

PROJECT

https://www.xenia.gr/ekthetes/katopsi/


2020
Στην καρδιά της τουριστικής βιομηχανίας!

w w w.xen i a .g r

H M E Ρ Ε Σ  &  Ω Ρ Ε Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

28
Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο ΥΝ Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Σ Α Β Β Α Τ Ο
10.00 - 19.00

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
10.00 - 19.00

30
Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
10.00 - 19.00
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Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η
10.00 - 19.00
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https://www.xenia.gr/

