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Το Εγχειρίδιο Εκθετών απαντά σε όλα τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να 

προκύψουν λόγω της συμμετοχής σας στην έκθεση Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών. 

Στο Εγχειρίδιο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του 

περιπτέρου σας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και άλλους συνεργάτες, που είναι 

στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζεστε. Παρακαλώ 

φροντίστε για την έγκαιρη και εντός του χρονικού περιθωρίου αποστολή των 

απαιτούμενων εγγράφων και παραγγελιών για την αποφυγή καθυστερήσεων. 

Θα θέλαμε επίσης, να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσετε τις 

πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο στους συνεργάτες / συνεργεία σας για 

την κατασκευή του περιπτέρου σας ή για άλλες υπηρεσίες. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε, παραμένουμε στην     

διάθεσή σας. 

Σας ευχαριστούμε και θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην έκθεση.  
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1. Η Έκθεση 

Η Έκθεση θα διεξαχθεί από τις 7 έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις 

του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo, στις Αίθουσες 1, 2, και 3 

 

 

2. Το Εκθεσιακό Κέντρο 
Το Metropolitan Expo αποτελεί το μεγαλύτερο και ταυτόχρονα το πλέον σύγχρονο  

κέντρο εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα. 
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Τοποθεσία 

Το Metropolitan Expο https://www.metropolitanexpo.gr βρίσκεται στο Διεθνή Αερολιμένα 

Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής.  

 

 

Προετοιμασία έκθεσης 
 

1. Παραλαβή Περιπτέρων 

Για την παραλαβή των περιπτέρων σας και την μεταφορά των εμπορευμάτων σας θα 

προσέλθετε στον εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo τις ακόλουθες ημέρες από το 

Lobby 1. 
 

Ημερομηνία Περίπτερα Ώρες 

Κυριακή 4/12 Ελεύθερης Δομής  
08:00-23:00 Δευτέρα 5/12 Ελεύθερης Δομής 

Τρίτη      6/12 Δομής 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κατασκευαστικές εργασίες των περιπτέρων, όπως βαψίματα, 

κοψίματα, τρίψιμο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Δευτέρα 5 /12. 

 
Θα σας γνωστοποιηθεί χρονοδιάγραμμα προτεραιότητας εισόδου των σκαφών και 

των εμπορευμάτων, το οποίο θα τηρηθεί αυστηρά. 

Εκτός του ωραρίου προετοιμασίας απαγορεύεται η παραμονή εκθετών και συνεργείων 

στον εκθεσιακό χώρο. 

 
2. Καθαρισμός Περιπτέρων και Σκαφών 

Ο εκθέτης θα πρέπει να φροντίσει όλες τις ημέρες για την καθαριότητα του 

περιπτέρου του. 

Η ολοκλήρωση των εργασιών από τα συνεργεία καθαρισμού επιτρέπεται, τις 

Καθημερινές από τις 13:00 έως τις 14:00 και το Σαββατοκύριακο από τις 8:00 έως τις 

9:00, είσοδος από το Lobby 2. Δεν επιτρέπεται η παραμονή και η εργασία των 

συνεργείων καθαρισμού πέραν αυτού του ωραρίου. 

Απαγορεύεται ο καθαρισμός σκαφών εντός του εκθεσιακού χώρου. 

 
 
 
 
 
 

https://www.metropolitanexpo.gr,/
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3. Εξοπλισμός Περιπτέρων – Τεχνικές Υπηρεσίες 

Επίσημη Τεχνική Εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου και της έκθεσης είναι η 

EXPOWORK AE. 

Υποχρεωτικές Υπηρεσίες Expowork: 

▪ Κατασκευή περιπτέρων δομής 

▪ Παροχή ρεύματος σε kw  

▪ Ηλεκτρολογικές εργασίες σε περίπτερα δομής 

▪ Υπηρεσίες ανάρτησης από την οροφή του κτιρίου 

▪ Παροχή νερού και αποχέτευσης 

▪ Ενσύρματο και ασύρματο Internet 

▪  

Προαιρετικές Υπηρεσίες Expowork: 

▪ Κατασκευή ειδικών εκθεσιακών περιπτέρων 

▪ Ηλεκτρολογικές εργασίες σε περίπτερα ειδικής κατασκευής 

▪ Ενοικίαση εξοπλισμού / επίπλων 

▪ Επίστρωση μοκέτας 

▪ Καθαρισμός σε περίπτερα ειδικής κατασκευής 

▪ Ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων 

▪ Φύλαξη περιπτέρων 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302103542990 και email: expowork@expowork.gr. 
 

 

Λειτουργία Έκθεσης 

1. Είσοδος Εκθετών 

Η είσοδός σας στην έκθεση γίνεται υποχρεωτικά με τις ειδικές ονομαστικές κάρτες 

εκθετών. 

Κάθε εκθέτης παραλαμβάνει προσυμφωνημένο αριθμό καρτών ελευθέρας εισόδου 

για τον ίδιο και το προσωπικό του. 

Προσοχή! 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η είσοδος των εκθετών και του προσωπικού θα 

γίνεται μόνο από τα Lobby 1 & 2. 

 

mailto:expowork@expowork.gr
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2. Κάρτες Parking Εκθετών 

Για την προσέλευση οχημάτων πλησίον των αιθουσών με σκοπό τη μεταφορά 

αντικειμένων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας τις ειδικές 

κάρτες Parking. 

Τις κάρτες θα τις παραλάβετε με courier μέσα στις επόμενες ημέρες και αντιστοιχούν: 
 

▪ Από 10 έως 50τ.μ. 1 κάρτα Parking 

▪ Από 51 έως 100τ.μ. 2 κάρτες Parking 

▪ Πάνω από 101τ.μ. 3 κάρτες Parking 

Η είσοδος των οχημάτων με κάρτα parking γίνεται από την Είσοδο των 

Εμπορευμάτων του εκθεσιακού κέντρου παρουσία μόνο του οδηγού. 

Τα υπόλοιπα οχήματα θα σταθμεύσουν στους υπόλοιπους χώρους parking του 

Metropolitan Expo. 

 
 

3. Ωράριο Λειτουργίας Έκθεσης 

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης ορίζονται, κατά τις καθημερινές από τις 15:00 έως τις 

21:00 και το Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 21:00. 

Οι εκθέτες μπορούν να προσέλθουν στα περίπτερά τους μισή ώρα πριν την έναρξη 

της έκθεσης. 

 
4. Πούλμαν Δωρεάν Μεταφοράς Εκθετών και Επισκεπτών 

Δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το σταθμό Μετρό και Προαστιακού Αεροδρόμιο 

Ελ. Βενιζέλος από Τετάρτη 7/12 έως Κυριακή 11/12/2021. 

Καθημερινές από τις 14:00 έως τις 21:30 και το Σαββατοκύριακο από τις 9:00 έως τις 

21:30. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού σας θα υπάρχει πούλμαν δωρεάν 

μεταφοράς από το σταθμό Μετρό και Προαστιακού Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος την 

Κυριακή 11/12 από τις 20:00 έως τις 24:00. 

Η αναχώρηση των πούλμαν γίνεται από το Lobby 1 . 

 

 

 

 

 



7  

Αποξήλωση Έκθεσης 

Η αποξήλωση της έκθεσης θα ξεκινήσει την Κυριακή 11/12 στις 21:30 έως τις 

24:00 και μόνο παρουσία του εκθέτη. 

 
Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή και απομάκρυνση της κατασκευής του 

περιπτέρου μετά το πέρας της έκθεσης. 

 
Η αποξήλωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 12/12 έως τις 17:00. 

 

 

 

 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα Εκθεσιακού 

 
▪ Reception Lobby 1                                                           2103542960 
▪ Reception Lobby 2              2103542950 

▪ Τηλέφωνο Expowork (Τεχνικά Θέματα)                  2103542990 

▪ Τηλέφωνο Metropolitan Expo 2103542900 

 

 

 

Συνοπτικός Πίνακας – Χρονοδιάγραμμα 
 

4-6 Δεκεμβρίου 2022 Προετοιμασία έκθεσης. 
Κατασκευή Περιπτέρων 

   5 Δεκεμβρίου 2022 Ολοκλήρωση κατασκευαστικών 
εργασιών, βαψίματα, τριψίματα, 
κοψίματα 

11 Δεκεμβρίου 2022 
(μετά το πέρας της έκθεσης)    & 

12 Δεκεμβρίου 
 

 
Αποξήλωση 

Για παραγγελίες υποχρεωτικών υπηρεσιών 

Expowork (expowork@expowork.gr) 
Μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2022 

 




