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3ο YACHTING FESTIVAL ATHENS 6-9/11/21
Η έκθεση του Yachting και του Θαλάσσιου Τουρισμού 

Το 3ο Yachting Festival αναδεικνύει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για επενδύσεις 
στον Θαλάσσιο Τουρισμό, προβάλλοντας τις δυνατότητες των μαγευτικών ελληνικών 
θαλασσών και απολαυστικών θαλάσσιων σπορ, ενώ παράλληλα ενισχύει τις εμπορικές 
σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών του ΥACHTING σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Πλούσιες προωθητικές δράσεις στο Athens Yachting Festival αναδεικνύουν τους 
παράκτιους & νησιωτικούς προορισμούς, τις ποικίλες μορφές θαλάσσιου τουρισμού 
και τα θαλάσσια σπορ (Jet/Sea Ski, ψάρεμα, Water Skiing, Windsurfing, Kite-surfing, 
κ.ά.) σε μία μοναδική ευκαιρία για εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες, επαγγελματίες 
και λάτρεις της θάλασσας, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να κλείσουν 
αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες. Θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά στο Εκθεσιακό – 
Συνεδριακό Κέντρο Mact Expo Center.

Ποιοι συμμετέχουν ως εκθέτες
Στην έκθεση θα συμμετέχουν πάνω από 200 motor/sailing Yachts,  monohulls, 
catamarans και όλων των ειδών σκάφη άνευ πληρώματος (bareboats). 220 εκθέτες, 
διεθνείς κατασκευαστές – προμηθευτές σκαφών αναψυχής και ναυτιλιακών 
εξοπλισμών, ναυπηγεία, ναυπηγοί, ναυπηγο-επισκευαστές, κ.ά. επαγγελματίες του 
YACHTING & Θαλάσσιου Τουρισμού, έχουν μία μοναδική ευκαιρία να προβάλλουν 
προϊόντα/υπηρεσίες, που αφορούν στους εξής τομείς:

•  Εταιρίες Διαχείρισης Σκαφών

•  Ναυτιλιακός Εξοπλισμός:
Αντ/πειες και Βιομηχανίες

•  Ασφαλίσεις Νομικές Υπηρεσίες

•  Προμηθευτές Ναυτιλιακού Υλικού:
Μηχανολογικό, ηλεκτρονικό, 
ηλεκτρολογικό, αγκύρωσης & 
καταστρώματος, δέστρες  
& άνοδοι, χρώματα, βίντσια, 
ανταλλακτικά, κατάστρωμα, υδραυλικά, 
κουζίνες σκάφους, σχεδιασμός  
και κατασκευές, καμπίνες, κ.ά.

•  Νηογνώμονες - συστήματα  
 & όργανα εν πλω επικοινωνίας

•  Τράπεζες & Χρηματοδοτήσεις 

•  Καύσιμα & Προμηθευτές Ενέργειας

•  Ναυλομεσίτες, Λιμενικές Υπηρεσίες

•  Εξοπλισμός Μαρίνων 

•  Εταιρίες Τροφοδοσίας Μαρίνων 

•  Μαρίνες, Λιμένες  
 & Οργανισμοί Λιμένων 

•  Ενώσεις Πλοιοκτητών/ Ναυλομεσιτών  

•  Δήμοι, Περιφέρειες

•  Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης 

•  Υπηρεσίες Επικ/νίας   
 & Ψηφιακής Επικ/νίας

•  Ναυπηγεία & Νηοκατασκευαστές,  
 Εξοπλισμός εσωτερικού/Deck 

Έπιπλα, είδη καμπίνας, εσωτερική 
Διακόσμηση, κουζίνες

•  Σωστικά Μέσα και Υπηρεσίες   
 Διάσωσης – Ναυαγοσωστικά 

•  Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες 
Ξενοδοχεία, Θέρετρα

•  Τουριστικοί Πράκτορες

•  Κτηματομεσίτες

Γιατί να γίνετε έκθετης

Θα παρουσιάσετε τα προϊόντα και  
τις υπηρεσίες σας σε πάνω από 20.000 
επισκέπτες , ιδιώτες και επαγγελματίες3

Θα έχετε δυνατότητα 
κλεισίματος ταξιδιών 
από το περίπτερό σας4

B2B Συναντήσεις  
με Έλληνες και ξένους 
επαγγελματίες5

Μπορείτε να συνάψετε επιχειρηματικές 
συμφωνίες με τους επαγγελματίες  
που θα επισκεφθούν την έκθεση1

Είναι η ιδανική έκθεση για να 
προωθήσετε την εταιρία σας και  
να διευρύνετε το πελατολόγιο σας2
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ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ATHENS YACHTING FESTIVAL 
ΚΑΙ ΖΗΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ EΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα μπορούν να δουν τα σκάφη που 
συμμετέχουν στο φεστιβάλ, να ενημερωθούν σχετικά με παράκτιους και νησιωτικούς 
προορισμούς, να παρακολουθήσουν επιχειρηματικές, ψυχαγωγικές κ.ά. εκδηλώσεις  
Θαλάσσιου Τουρισμού, να νιώσουν την εμπειρία μίας μεγάλης γκάμας από 
δραστηριότητες που συνδυάζονται με Yachting:

•  Ιστιοπλοΐα

•  Sea ski

•  Snorkeling, με μάσκα

•  Θαλάσσιο Σκι

•  Kitesurfing

•  Jet ski

• Ψυχαγωγικές, Θαλάσσιες 
δραστηριότητες μέσω σκάφους

•  Κατάδυση με μπουκάλες

•  WindSurfing

•  Ιστιοσανίδα

•  Ψάρεμα / Ψαροντούφεκο

Tα Συνέδρια
Συνεδριακές Εκδηλώσεις που αφορούν επαγγελματίες του κλάδου 
Σκαφών Αναψυχής, του Yachting & Θαλάσσιου Τουρισμού,  
τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, και το καταναλωτικό κοινό.

Β2Β Meetings
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν περισσότερες 
από 200 Β2Β συναντήσεις με tour operators που έχουν 
προσκληθεί από: Αυστρία, Ελβετία, Ουγγαρία, Σουηδία, Νορβηγία, 
Φινλανδία, Δανία, χώρες της Βαλτικής, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Σερβία, Ρωσία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Πολωνία, Τσεχία, 
Σλοβακία, Τουρκία, Κίνα, Ισραήλ, Αμερική και Καναδά κλπ. Επίσης θα 
πραγματοποιηθούν συναντήσεις και με ελληνικά τουριστικά γραφεία.

• Ναυτιλιακά Καύσιμα κ.ά. πηγές 
 Ενέργειας (Green Yachting). 

• Πιστοποιήσεις σε Ναυτιλία,  
 Υπηρεσίες/Προϊόντα/Δυναμικό   
 - Νηογνώμονες. 

• Σχεδιασμός, ανακατασκευές Yachts  
 – Ολιστική Διαχείριση Yachting.  

• Προσομοιωτές , δορυφορικά  
 συστήματα, λογισμικά, εν πλω 
 ψηφιακές εφαρμογές 

• Τρόποι Ανάκαμψης Ναυπηγείων.  
 Β2G Συνεργασίες  
 στον τομέα των επισκευών. 

• Ναυτιλιακές και Λιμενικές Υποδομές.  
 Συντήρηση σε ιδιόκτητα Yachts.

• Ναυτική Εκπαίδευση & Training.  
 Πιστοποιήσεις Ναυτικών,  
 Πληρωμάτων, Ιδιωτών

• Τραπεζικές – Χρηματοδοτικές  
 Υπηρεσίες. Mobile Banking on board.

• Πρόληψη ατυχημάτων, κίνδυνοι  
 και παθητική ανίχνευση  φωτιάς.  
 Ασύμμετρες Απειλές - Προστασία  
 Λιμένων, Μαρινών και Yachts. 

• Διαιτησία Μαρίνων, Διαχειριστών  
 και Ιδιοκτητών Yacht.

Θεματολογία Συνεδρίων
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Τιμοκατάλογος

Το Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο της Mact Media Group είναι σχεδιασμένο έτσι 
ώστε να απλό και φιλικό προς τον χρήστη και δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες χρήσης των 
νέων τεχνολογιών. Η ψηφιακή του ισχύς μπορεί να εξυπηρετήσει παράλληλα δεκάδες 
χιλιάδες χρήστες, συγκεκριμένα το Digital Event Platform διαθέτει χωρητικότητα  
για έως και 50.000 συμμετέχοντες. Σημειώνουμε πως εγγυάται την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων εκθετών και επισκεπτών και η λειτουργία του είναι απόλυτα 
συμμορφωμένη με την κείμενη νομοθεσία GDPR. Μπαίνοντας στο χώρο του Ψηφιακού 
Εκθεσιακού Κέντρου οι επισκέπτες κάνουν εγγραφή στην υποδοχή με μια απλή διαδικασία 
και κατόπιν μπορούν να περιηγηθούν στα περίπτερα και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και 
τα συνέδρια που διοργανώνονται στα πλαίσια της έκθεσης που φιλοξενείται.

Στα ψηφιακά περίπτερα οι εκθέτες μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους και να συνομιλούν με τους επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο με σύνδεση 
βίντεο, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να αντλούν πληροφοριακό υλικό και 
ψηφιακά φυλλάδια από κάθε περίπτερο που επισκέπτονται. Διαθέτουν προσαρμοζόμενο 
περιβάλλον για τη ενσωμάτωση λογότυπων, φίρμας και brand και διαμορφώνονται ανάλογα 
με τις απαιτήσεις σας. Παράλληλα τα περίπτερα παρέχουν τη δυνατότητα για βίντεο 
προβολής, μέσω των οποίων εταιρείες και φορείς μπορούν να συστήνονται στους 
επισκέπτες. Οι εκθέτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να οργανώνουν Β2Β συναντήσεις, 
ενώ παράλληλα παρέχεται και η δυνατότητα απευθείας πωλήσεων.

www.mactexpocenter.com

2000€+ΦΠΑ

1000€+ΦΠΑ

1000€+ΦΠΑ

ΣΚΑΦΟΣ

 
200€ +ΦΠΑ

CATAMARAN

 
300€ +ΦΠΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Υπάρχουν banner στο εξωτερικό και εσωτερικό χώρο  

του ψηφιακού εκθεσιακού κέντρου.
Επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα για πληροφορίες

Yachting Festival Athens: 6-9 Nοεμβρίου 2021



www.mact.gr
info@mact.grΛεωφ. Ανδρέα Συγγρού 72, Αθήνα 11742 2110129575 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10:00-20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10:00-20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10:00-20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10:00-20:00

ΤΡΙΤΗ


