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about 
us

We are not only the designers 
and your construction 
partners.
We are handling and serve 
all your needs during the 
exhibition event with our 360o 
services.



our 
services

three  
sixty  

services



our 
services

Οι υπηρεσιές μας 
καλύπτουν όχι μόνο 
τις εκθέσεις στην 
Ελλάδα αλλά και 
εκθέσεις σε όλο 
το κόσμο με ένα 
μεγάλο δίκτυο 
συνεργατών σε 
κάθε χώρα.

global
covering



> ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  
   ΙΧΝΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΧΏΡΟΥ)

Επικοινωνία με την έκθεση για την 
εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού χώρου 
για την ανάδειξη των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών σας.

 

> ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
   ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Προσαρμοσμένη σχεδίαση, που ταιριάζει 
πλήρως στις ανάγκες και το όραμά της 
εταιρείας σας, μετά από το briefing που θα 
μας δοθεί.

> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
   ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Κατασκευή με λεπτομέρεια και με τα 
καλύτερα υλικά. Η έμπειρη κατασκευαστική 
μας ομάδα είναι έτοιμη να υλοποιήσει τα 
πιο απαιτητικά σχέδια.

ΤΟ 
ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ

our 
services



> BOOKING TICKETS
Κράτηση και αγορά αεροπορικών 
εισητηρίων.

> BOOKING HOTELS
Κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία.

> CITY TRANSPORTATIOΝS
Αγορά καρτών, ημερησίων ή εβδομαδιαίων, 
για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης 
που φιλοξενεί την έκθεση ή ενοικίαση 
οχημάτων μεταφοράς από και προς την 
έκθεση.

> ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Μεταφορά προϊόντων ή υλικών από το 
χώρο σας προς το εκθεσιακό περίπτερο και 
επιστροφή τους.

ΤΟ 
ΤΑΞΊΔΊ

our 
services



our 
services

> B2B MEETINGS
Δημιουργία επαφών για διενέργεια Β2Β 
meetings, σύμφωνα με το target group, είτε 
μέσω των applications/ site των εκθέσεων είτε 
μέσω των δικών μας "καναλιών" επικοινωνίας.

> ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
Παροχή διερμηνέα όπου κρίνεται απαραίτητο 
καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

> ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Παροχή γραμματείας καθ' όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης για την οργάνωση των meetings και την 
συλλογή επαφών.

> PROMOTERS
Παρουσία promoters για την διανομή έντυπου 
υλικού και την πρώτη επαφή με τους επισκέπτες 
του περιπτέρου.

> EVENTS
Σχεδιασμός και διοργάνωση events μέσα 
στους εκθεσιακούς χώρους (γευσιγνωσίες, 
παρουσιάσεις κ.α.).

PR 
SERVICES



> ΦΏΤΟΓΡΑΦΙΣΗ /      
   ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ EVENT

Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση 
σημαντικών event του περιπτέρου κατά 
διάρκεια της έκθεσης.

> ON LINE STREAMING
On line streaming στα social media.

 

Η 
ΚΑΛΥΨΗ

our 
services



> GIFT PACK
Σχεδιασμός και κατασκευή gift pack ως δώρο 
σε επιλεγμένες επαφές που θα κάνετε κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης.

> ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού 
για την έκθεση      
(3πτυχα, folders, badges, εταιρική 
παρουσίαση, business cards κ.α)

> VIDEO PRESENTATION
Δημιουργία εταιρικού ή και προϊοντικού 
video presentation.

ΤΑ 
"ΕΡΓΑΛΕΊΑ"

our 
services



Η 
ΠΡΟΒΟΛΗ
> NEWSLETTERS 

Σχεδιασμός & αποστολή newsletters (bulk 
messages) πριν την έκθεση και follow up 
μετά το πέρας της.

> ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Προβολή μέσω των "καναλιών" 
διαφήμισης της έκθεσης (applications, 
banners, web banners κ.α.)

> SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Σχεδιασμός social media campaign η 
οποία θα είναι on air πριν και κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης.

> ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΙ
Διοργάνωση διαγωνισμών, on the spot 
& online με δώρα, προϊόντα ή υπηρεσίες 
σας, για την μεγαλύτερη προσέλκυση 
επισκεπτών, τόσο στο περίπτερο κατά τη 
διάρκεια της έκθεση, όσο και στα social 
media για την αύξηση των followers.

our 
services



We are delivering 
unique, result 
oriented and with 
detailed care 
deliverables which 
makes the difference.



OASA /VERSUS TRAVEL /TOPKINISIS 
/ABOUT HOTELIER /SMILE ACADIMOS 
/MAKRINA HOTEL /ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΑΝΑΤΟΛΊΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ /ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΚΕΝΤΡΊΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ /ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
/ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
/ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ/ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ /ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΖΊΧΝΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

our 
clients

& 
many 
more
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39, MARATHONOS STR. 
AG. PARASKEVI, 153 43 
ATHENS - GREECE
+30 210 600 52 32

THESSALONIKI
+30 6977 388 530

info@lth.gr 
www.lth.gr

contact
us


