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Συμμετέχουν ως εκθέτες εταιρείες
που ασχολούνται με:

1ο YACHTING FESTIVAL VOLOS 14-17/10/21
Yachting Volos: Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία
Η έκθεση για το Yachting, τον Θαλάσσιο Τουρισμό
και τη γαστρονομία της Θεσσαλίας
Η πρώτη έκθεση «Yachting Volos: Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία» είναι γεγονός! Θα
πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 17 Οκτωβρίου 2021 στο λιμάνι του Βόλου και θα πάρουν

μέρος εκθέτες που ασχολούνται με το Yachting, το Θαλάσσιο Τουρισμό και την Γαστρονομία,

και σκάφη κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Στόχος μας

είναι να αναδείξουμε το Yachting, τους επαγγελματίες του κλάδου και τις μορφές Θαλάσσιου
Τουρισμού που προσφέρει η περιοχή, τόσο στους Έλληνες, όσο και στους επισκέπτες άλλων
χωρών. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί το γεγονός ότι η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του
Βόλου καθώς αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της προβολής της περιοχής αλλά και στην τόνωση
της επιχειρηματικότητας. Σημαντικό ρόλο θα έχουν τα νησιά των Σποράδων που ανήκουν στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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• Ενοικίαση – ναύλωση σκαφών

• Μαρίνες

• Πωλήσεις σκαφών

• Πάροχοι καυσίμων

• Ναύλωση σκαφών
με κυβερνήτη – πλήρωμα

• Υπηρεσίες προβολής
και διαφήμισης

• Εταιρείες διαχείρισης σκαφών

• Εξοπλισμός μαρινών

• Ασφαλιστικοί οργανισμοί

• Εταιρίες με παραδοσιακά προϊόντα

• Νηογνώμονες

• Εταιρίες με τοπικά προϊόντα

• Τράπεζες και χρηματοδοτικοί
οργανισμοί

• Πάροχοι εξοπλισμού ναυτικών
δραστηριοτήτων

• Μεσίτες ναυλώσεων

• Δρόμοι Κρασιού

• Εταιρείες και πάροχοι τροφοδοσίας

• Ζυθοποιίες

• Υπηρεσίες επισκευών
και συντήρησης

• Κτήματα της περιοχής
και όλης της Ελλάδας

• Πάροχοι – προμηθευτές
εξοπλισμού: μηχανολογικού,
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού

• Υπηρεσίες «ξενοδοχειακού
εξοπλισμού» (σεντόνια, πετσέτες,
είδη για την καμπίνα)

• Ναυπηγο-επισκευαστικές μονάδες

• Οινοποιεία

• Πάροχοι σωστικών μέσων

• Παραδοσιακά Εστιατόρια

• Ιστιορραφεία

• Ποτοποιίες

• Ναυτικές επικοινωνίες

• Τοπικοί Συνεταιρισμοί

• Υπηρεσίες ελλιμενισμού

• Οικοτεχνίες

Γαστρονομία
Η Γαστρονομία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Θαλάσσιου Τουρισμού. Οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευθούν παραδοσιακά προϊόντα. Η κουζίνα της
Μαγνησίας έχει προβληθεί σε όλο τον κόσμο, ενώ κάποιες πολύ γνωστές συνταγές,
όπως το σπετσοφάι, κατάγονται από το Πήλιο. Τα τσιπουράδικα της περιοχής με τους
εκλεκτούς μεζέδες δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Πάνω από όλα όμως είναι οι
τοπικές πρώτες ύλες, από γη και θάλασσα που κάνουν τη διαφορά και εμπλουτίζουν
μοναδικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
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Γιατί να επισκεφθείτε την έκθεση
Οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα μπορούν:

1

Να δουν τα σκάφη
που συμμετέχουν
στο φεστιβάλ
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Να ενημερωθούν σχετικά
με παράκτιους και
νησιωτικούς προορισμούς

Να νιώσουν την εμπειρία μίας μεγάλης
γκάμας από δραστηριότητες που
συνδυάζονται με Yachting
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Να γευτούν παραδοσιακά
προϊόντα και εδέσματα
της περιοχής.

Να παρακολουθήσουν επιχειρηματικές, ψυχαγωγικές κ.ά.
εκδηλώσεις Θαλάσσιου Τουρισμού

Β2Β Meetings
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν
Β2Β συναντήσεις με tour operators απο Ελλάδα και
εξωτερικό. Επίσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και με ελληνικά
τουριστικά γραφεία.

Γιατί να γίνετε έκθετης

1

Μπορείτε να συνάψετε επιχειρηματικές
συμφωνίες με τους επαγγελματίες
που θα επισκεφθούν την έκθεση

3

Θα παρουσιάσετε τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες σας σε χιλιάδες
επισκέπτες, ιδιώτες και επαγγελματίες

2

Είναι η ιδανική έκθεση για να
προωθήσετε την εταιρία σας και
να διευρύνετε το πελατολόγιο σας

4

Θα έχετε δυνατότητα
κλεισίματος ταξιδιών
από το περίπτερό σας

Tα Συνέδρια
Τις ημέρες της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν:

Συνέδριο με θέμα «Θαλάσσιος Τουρισμός – Γαστρονομία και

Προοπτικές Ανάπτυξης στην Θεσσαλία». Στο συνέδριο θα
συμμετέχουν: εκπρόσωποι της Περιφέρειας, Δήμοι, τοπικοί Φορείς,
Πανεπιστημιακοί, Επαγγελματίες κλπ. Ο στόχος είναι η ανάδειξη των
περιοχών της Θεσσαλίας, η προοπτική και το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Συνέδριο με θέμα «Συγκριτικό πλεονέκτημα της Γαστρονομίας
και του Οίνου της Θεσσαλίας σε σχέση με την ανάδειξη τη
Θεσσαλίας ως γαστρονομικό προορισμό». Στο συνέδριο θα
συμμετέχουν: εκπρόσωποι της Περιφέρειας, Δήμοι, τοπικοί Φορείς,
Πανεπιστημιακοί, Επαγγελματίες κλπ.
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Τιμοκατάλογος
ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΟΜΉ: 3Χ3

Περιλαμβάνει: διαχωριστικά, μετόπη
με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό του
stand, μοκέτα, 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι,
3 καρέκλες, γενική καθαριότητα, πρίζα,
ηλεκτρικά σποτ
1000€+ΦΠΑ

Yachting Volos: Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία

ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΟΜΉ: 5Χ5

Περιλαμβάνει: διαχωριστικά, μετόπη
με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό
του stand, μοκέτα, 2 γραφεία, 1 τραπεζάκι,
3 καρέκλες, γενική καθαριότητα,
πρίζα, ηλεκτρικά σποτ
2500€ +ΦΠΑ

ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΟΜΉ: 2,5Χ5

Περιλαμβάνει: διαχωριστικά, μετόπη
με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό
του stand, μοκέτα, 1 γραφείο,
2 καρέκλες, γενική καθαριότητα,
πρίζα, ηλεκτρικά σποτ
1250€ +ΦΠΑ

ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΟΜΉ: 2,5Χ2,5

Περιλαμβάνει : διαχωριστικά, μετόπη
με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό
του stand, μοκέτα, 1 γραφείο,
2 καρέκλες, γενική καθαριότητα,
πρίζα, ηλεκτρικά σποτ
600€ +ΦΠΑ

CATAMARAN

250€ +ΦΠΑ

ΣΚΆΦΟΣ

14-17 Οκτωβρίου 2021 στο Λιμάνι του Βόλου
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΘΑ ΧΩΡΊΖΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΕΝΌΤΗΤΕΣ, ΘΑΛΆΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ YACHTING ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΟΊΝΟΣ

150€ +ΦΠΑ
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ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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10:00-20:00
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10:00-20:00
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10:00-20:00
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10:00-20:00

www.mact.gr
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 72, Αθήνα 11742

2110129575

info@mact.gr

