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Την πιο σημαντική διοργάνωσή της στην 15χρονη ιστορία της καλείται να υλοποιήσει 

η HORECA το 2021. Με επιτακτική την ανάγκη να επουλωθούν οι πληγές που άφησε 

ο COVID στον κλάδο του Τουρισμού και της Μαζικής Εστίασης, η HORECA, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί 17-21 Απριλίου 2021, θα αποτελέσει σημαντικό εφαλτήριο για 

την ανάκαμψη όλου του κλάδου.   

Η HORECA 2021, έχοντας εξασφαλίσει μεγάλη επισκεψιμότητα σύμφωνα με πρό-

σφατη ηλεκτρονική έρευνα σε δείγμα 2.066 επισκεπτών, αλλά και με μία επιπλέον 

ημέρα λειτουργίας, θα έχει εξαιρετική επιτυχία, σφραγίζοντας για μία ακόμη φορά 

το ελπιδοφόρο μέλλον της Φιλοξενίας και της Μαζικής Εστίασης στη χώρα μας.  

O κλάδος θεωρεί αναγκαία, όσο ποτέ
την πραγματοποίηση της HORECA 2021!

57,9% των επισκεπτών της έκθεσης επιλέγουν ως κατάλληλη 
ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης HORECA τις 17-21 Απριλίου, σύμ-
φωνα με πρόσφατη online έρευνα σε 2.066 επαγγελματίες του κλάδου. 

GENERAL 
INFO

“ 
Η HORECA θα 

πραγματοποιηθεί με  
βάση το υγιειονομικό  
πρωτόκολλο του 
ΕΟΔΥ για τη λειτουρ-
γία των εκθέσεων και 
την πιστή τήρηση  
των κανόνων για  
την προστασία της  
υγείας εκθετών  
& επισκεπτών.”
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ΕΚΘΕΤΕΣ  
& ΕΚΘΕΜΑΤΑ

77,6% των συμμετεχόντων στην ίδια ηλεκτρονική έρευνα θεω-
ρούν πολύ σημαντική και αναγκαία για την ανάπτυξη του κλάδου την 
πραγματοποίηση της HORECA εντός του 2021.

FOOD SERVICE  
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
• Κρεατοσκευάσματα 
• Ά  Ύλες μαγειρικής 
• Λίπη, Έλαια
• Τυριά 
• Αλλαντικά 
• Αρτοσκευάσματα 
• Παγωτό • Βάφλες 
• Έτοιμα φαγητά 
• Αρτοσκευάσματα 
• Παγωτό, Βάφλες 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛ. ΕΠΙΠΛΩΣΗ
• Έπιπλα, Καθιστικά 
• Στρώματα
• Λευκά είδη • Κουρτίνες 
• Υφάσ. Επίπλωσης
• Εξοπλισμός μπάνιου  
• Amenities
• Αίθρια, Σκίαση • Φωτισμός 
• Κλιματισμός • Πισίνες • Spa
• Web Marketing 
• Tηλεπικοινωνίες

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
•  Μηχανήματα κουζίνας 
•  Εξοπλισμός Εστίασης 
• Eίδη Σερβιρίσματος 
•  Επιτραπέζιος  

Εξοπλισμός
•  Εξοπλισμός Catering & Βuffet 
•  Ψυγεία-βιτρίνες κάθε τύπου 
•  Επίπλωση καταστημάτων
•  Αναλώσιμα  - POS
•  Yλικά συσκευασίας 

COFFEE  
& BEVERAGES
• Καφέδες
• Ροφήματα 
• Συνοδευτικά καφέ
• Σιρόπια 
• Τσάι, Νερά, 
• Αναψυκτικά 
• Μπύρες, Ποτά 
• Κρασιά 
• Γρανίτες • Smoothies 
• Energy drinks
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° Ξενοδοχεία

°  Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 

°  Ξενώνες-Villas

°  Aγροτουριστικές μονάδες

°  Operation Managers  

& Διευθυντές Ξενοδοχείων

°  F&B Managers 

°  Εxecutive Chefs 

°  Οργανωμένη Λιανική

°   Στελέχη Νοσοκομείων 

°  Καφετέριες - Snack Café

°  Αλυσίδες Εστίασης  

-Καφεστίασης

°  Εταιρείες Catering

°  Εστιατόρια

°  Ψητοπωλεία

°  Ταβέρνες - Ουζερί

 °  Χώροι διασκέδασης  

°  Κυλικεία

°  Fast Food - Πιτσαρίες

°   Εργαστήρια  

Ζαχ/κής-Παγωτού

°   Βαkery Cafés

°   Βιοτεχνίες - Βιομηχανίες  

Αρτοζαχαροπλαστικής 

°  Χονδρεμπόριο  

Τροφίμων

°  Τροφοδοσίες Πλοίων 

°   Εμπόριο Μηχανημάτων  

& Εξοπλισμού

°  Κατασκευαστικές  

Εταιρείες

°  Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί

°  Διακοσμητές

°   Hosted Buyers  

Εξωτερικού

ΠΡΟΦΙΛ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Κατηγορίες επισκεπτών

Έχοντας αποτυπωθεί στη συνείδηση των επαγγελματιών του κλάδου ως ο κορυφαίος εκθεσιακός θεσμός για τα Ξενοδοχεία και 

τη Μαζική Εστίαση, η HORECA συγκεντρώνει κάθε φορά έναν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από 

τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: 
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20.000 μάσκες θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλους τους εκθέτες 
και τους επισκέπτες κατά την είσοδό τους στην έκθεση HORECA 2021.  



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ 

ΕΟΔΥ

“ 
Σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο του 
εοδυ, το οποίο προ-
βλέπει 1 επισκέπτη 
ανά 15 τ.μ. εκθε-
σιακού χώρου, θα 
μπορούν να βρί-
σκονται ταυτόχρονα 
στην έκθεση 3.000 
επισκέπτες αφού η 
HORECA θα καλύ-
ψει 45.000 τ.μ. ”

Προτεραιότητα η προστασία της υγείας 
επισκετών και εκθετών!

1.  Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων επισκε-
πτών 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα 
(αυτός ο αριθμός μεταφράζεται σε 3.000 
επισκέπτες την δεδομένη στιγμή). 

2.   Eπιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα πε-
ρίπτερα των εκθετών (εργαζόμενοι και 
επισκέπτες)

Έως 20 τ.μ.: 4 άτομα
Από 20 -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 ισχύ-
ουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεων που 
ισχύουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορί-
ου. Όσον αφορά την απόσταση μεταξύ των 
τραπεζοκαθισμάτων ισχύουν οι κανόνες από 
το σχετικό πρωτόκολλο για την εστίαση. 

4.  Η είσοδος των επισκεπτών στην έκθεση θα 
γίνεται μέσω ονομαστικής ηλεκτρονικής 
πρόσκλησης, της οποίας την εκτύπωση θα 
επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στον 

χώρο, όπου θα τηρείται ονομαστικός κατά-
λογος των εισερχομένων επισκεπτών. Κατά 
την είσοδο 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 
παραμονής τους στον χώρο της έκθεσης. 

6.  Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας 
προστασίας για τους εκθέτες και το προ-
σωπικό τους εντός των χώρων του περι-
πτέρων 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.
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Με στόχο να εξασφαλίσει ένα δυναμικό και business oriented επισκε-

πτικό κοινό από τους κλάδους των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστί-

ασης και να μεγιστοποιήσει την εμπορική επιτυχία για τους εκθέτες  

της HORECA 2021, η διοργανώτρια εταιρεία θα διαθέσει το εξαιρετικά σημαντικό 

ποσό των 450.000€ για μία στοχευμένη και δυναμική καμπάνια σε τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, κλαδικό τύπο και digital περιβάλλον. Παράλληλα, θα σταλούν 

και χιλιάδες ονομαστικές barcoded προσκλήσεις σε στελέχη από επιχειρήσεις  

του κλάδου της φιλοξενίας, από κάθε γωνιά της Ελλάδας.  

Δυναμική & στοχευμένη  
διαφημιστική προβολή

MARKETING 
BUDGET

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

43% 
THΛΕΟΡΑΣΗ

18% 
DIGITAL MARKETING

8% 
ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

17% 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

14% 
BARCODE ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

“ 
Κατά την είσοδο 

και έξοδο των επι-
σκεπτών θα σκανά-
ρονται οι προσκλή-
σεις ώστε να γίνεται 
καταμέτρηση του 
ακριβή αριθμού που 
θα βρίσκονται μέσα 
στο εκθεσιακό κέ-
ντρο.”
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SPECIAL 
EVENTS

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Η HORECA 2021 θα φιλοξενήσει για ακόμα μία χρονιά την σημαντική αυτή 
πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συνεχίζοντας 
την δράση του για τη στήριξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

HORECA  
BUSINESS LAB

Κορυφαίοι experts θα αναλύσουν, μέσα από παρουσιάσεις και case 
studies, λύσεις και ιδέες για την επιτυχημένη διαχείριση και προβολή των 
επιχειρήσεων στη νέα αυτή εποχή για τον κλάδο της φιλοξενίας.

BEER & SPIRITS   
SHOW

Το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά τις επιχειρήσεις του 
κλάδου αλλά και οι τάσεις που αναδείχθηκαν μέσα από τις πρόσφατες 
εξελίξεις, θα παρουσιαστούν από ειδικούς του bartending. 

COFFEE EVENTS

Θα παρουσιαστούν όλα τα νέα προϊόντα και οι καινοτόμες υπηρεσίες 
που χρειάζεται ο επαγγελματίας της καφεστίασης, για να εξελίξει την 
επιχειρήσή του αλλά και να τη διατηρήσει ανταγωνιστική.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις της HORECA 2021 θα προσελκύσουν και πάλι το ενδιαφέρον όλων των 

επαγγελματιών του κλάδου της Φιλοξενίας και της Μαζικής Εστίασης, προκειμένου να ενημερωθούν 

για τις εξελίξεις και τις τάσεις που επικρατούν. 

Special Events “ 
Η διεξαγωγή 

όλων των παράλλη-

λων εκδηλώσεων θα 

γίνουν σύμφωνα με 

τους ειδικούς κανο-

νισμούς που προ-

βλέπει ο ΕΟΔΥ όσον 

αφορά την πραγμα-

τοποίηση των συνε-

δρίων.”
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•  Aποτελεί το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο στην Ελλάδα 
με μικτή εκθεσιακή επιφάνεια 55.000 τ.μ.

•  Βρίσκεται σε απόσταση 1 χλμ από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος», και λίγα λεπτά από τον σταθμό του Metro και του Προα-
στιακού 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 οποια-
δήποτε εισροής και εξάπλωσης του κορωνοϊού στις εγκαταστάσεις του. 

• Διαθέτει 40 αντισηπτικούς σταθμούς για την απολύμανση χεριών σε πολλά 
σημεία του και ειδικές συσκευές απολύμανσης σταθμών WC.

METROPOLITAN EXPO
Ένα σύγχρονο & ασφαλές εκθεσιακό κέντρο

G E N E R A L 
I N F O

“ 
Το εκθεσιακό κέ-

ντρο διαθέτει σύστημα 
κλιματισμού – εξαερι-
σμού με φρέσκο και 
νωπό αέρα για τον 
βέλτιστο αερισμό των 
χώρων. Η συντήρηση 
και καθαρισμός των 
συστημάτων αυτών  
θα είναι συχνή και  
επισταμένη.”

H FORUM AE, προσαρμόστηκε άμεσα στις νέες υγειονομικές συνθήκες και 
με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού της, των πελατών 
και των επισκεπτών των εκθέσεών της, πιστοποιήθηκε από την TUV Austria 
Hellas με το Σήμα «CoVid-Shield», τόσο για τη λειτουργία της όσο και για 
την προετοιμασία και τη διοργάνωση των Εκθέσεών της.

Πιστοποίηση COVID SHIELD για τη FORUM SA
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Η τιμή ενοικίασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•  Διάθεση των χώρων της έκθεσης για την προετοιμασία, λει-

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

του εκθεσιακού.
•  Παροχή μονοφασικού ρεύματος 100 Watt /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.
•  Κάρτες 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. € 185,00/τ.μ.
β. Από 51 έως 90 τ.μ.  € 175,00/τ.μ.
γ. Από 91 έως 150 τ.μ. € 170,00/τ.μ.
δ. Από 151 έως 250 τ.μ.  € 165,00/τ.μ.

Επιπλέον χρεώσεις: 
1.  Εγγραφή καταλόγου εκθετών € 200,00
2. Κάθε επιπλέον όψη  € 5,00/τ.μ.
3. Για βασική δομή* € 17,00/τ.μ.
4. Για μοκέτα € 4,00/τ.μ.
5. Μόνο πλάτες (τρ. 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 100Watt/3 τ.μ.

Κόστος συμμετοχής

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

FLOORPLAN

Lobby 1
ΕΙΣΟΔΟΣ / ENTRANCE

Lobby 2
ΕΙΣΟΔΟΣ / 
ENTRANCE

HALL
1

HALL
4

HALL
2 3

HALL
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HMEΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: • ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΤΟΥΡΊΣΜΟΥ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑΚΟΥ ΕΠΊΜΕΛΗΤΗΡΊΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΊΚΏΝ ΤΟΥΡΊΣΤΊΚΏΝ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΏΝ 
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΏΝ • ΕΝΏΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΏΝ ΑΘΗΝΏΝ • ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΊΜΑΓΕΊΡΏΝ ΕΛΛΑΔΑΣ • SCA GREECE

AΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00 - 19.00

17
AΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 19.00

18
AΠΡΙΛΙΟΥ AΠΡΙΛΙΟΥ AΠΡΙΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
10.00 - 19.00

19 20
TΡΙΤΗ

10.00 - 19.00

21
ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00 - 19.00


