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Real Estate Expo North:
        Let’s meet in Thessaloniki!

πηγαίνει Θεσσαλονίκη
η µοναδική έκθεση για το Real Estate



Μετά τη μεγάλη επιτυχία της Αθήνας, η Real 
Estate Expo δίνει ραντεβού με τους 
επαγγελματίες του κλάδου στην Θεσσαλονίκη, 
από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2022. Η Real 
Estate Expo North φιλοξενείται στην 37η 
Διεθνή Έκθεση Τουρισµού Philoxenia - Hotelia, 
στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο 
ΔΕΘ - HELEXPO, στο περίπτερο 16. 

Η μεγάλη συμμετοχή στην διοργάνωση της 
Αθήνας ανέδειξε την ανάγκη των 
συνεργασιών, της εξωστρέφειας και της 
συνεχούς ενημέρωσης για τις εγχώριες και 
διεθνείς εξελίξεις. Με γνώμονα την ανάδειξη 
της ελληνικής κτηματαγοράς, η μοναδική 
έκθεση ακινήτων στην Ελλάδα πηγαίνει 
Θεσσαλονίκη με στόχο να παρέχει στις 
επιχειρήσεις του κλάδου που 
δραστηριοποιούνται στον βορρά, όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία για προβολή και 
ανάπτυξη νέων συνεργασιών. 

Η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης, δίνει 
την δυνατότητα για σκιαγράφηση του 
διεθνούς Real Estate και επιχειρείν, ενώ 
αποτελεί σημαντική αγορά στόχο των 
Βαλκανίων. 

After the great success in Athens, the 
exclusive exhibition for Real Estate will be 
hosted at the 37th International Tourism 
Exhibition Philoxenia - Hotelia, at the 
International Exhibition & Conference 
Center - TIF HELEXPO, from 18 to 20 
November 2022 in pavilion 16.

The wide participation in the exhibition of 
Athens highlighted the need for 
collaborations, extroversion and 
knowledge about domestic and 
international developments. Taking this as 
a statement, the REAL ESTATE EXPO 
NORTH in Thessaloniki will provide real 
estate companies all the necessary tools to 
promote and develop new partnerships.

The geographical position of Thessaloniki 
gives the opportunity to outline the 
international Real Estate goals, while it is 
an important target market of the Balkans.

REAL ESTATE 
EXPO NORTH



Προφίλ επισκεπτών
Έλληνες και ξένοι επενδυτές που αναζητούν 
ευκαιρίες στην Ελλάδα
Επαγγελματίες που αναζητούν τον ιδανικό χώρο για 
την επιχείρησή τους.
Επαγγελματίες και επισκέπτες που αναζητούν 
εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες. 
Ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να 
αξιοποιήσουν την περιουσία τους
Επισκέπτες που θέλουν να αγοράσουν/πουλήσουν 
ή να ενοικιάσουν ακίνητα (διαμέρισμα, 
μονοκατοικία, κατάστημα,γραφείο, εξοχική 
κατοικία, ή οικόπεδο).
Ιδιώτες και εταιρείες που θέλουν να 
εκμεταλλευτούν επενδυτικά την περιουσία τους 
μέσω των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων (airbnb). 

Visitors profile
Greek and foreign investors looking for opportunities in Greece
Professionals looking for the ideal space for their business.
Professionals and visitors looking for specialized banking 
services.
Property owners who wish to capitalize on their property
Visitors who want to buy/sell or rent properties (apartment, 
house, shop, o�ce, country house, or land).
Individuals and companies who want to capitalize on their 
property through short-term rentals (airbnb).
 



Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες:
Λαμβάνουν συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα για την ακίνητη 
περιουσία τους.  
Αναζητούν ευκαιρίες και ενημερώνονται για τις διαθέσιμες επενδυτικές 
επιλογές, τις νομικές τεχνικές λεπτομέρειες και την ασφάλεια των 
επενδύσεων.  
Έρχονται σε επαφή με επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα και με 
πολυετή παρουσία στο χώρο των ακινήτων
Ενημερώνονται σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο και τις τελευταίες 
τάσεις στην αγορά ακινήτων (τιμές ακινήτων, τρόποι διαχείρισης, Golden 
Visa, τραπεζικές λύσεις κλπ).  
Βρίσκουν τον κατάλληλο σύμβουλο επενδύσεων.

During the exhibition visitors could:
Receive advice and answers to questions about their property.
Look for opportunities and learn about available investment options, 
legal technicalities and investment safety.
Come into contact with professionals from all over Greece professionals 
with many years of experience in the �eld of real estate
Become informed about the latest trends in the real estate market 
(property management, prices, Golden Visa, banking o�ers, etc)
Find the right investment advisor.



Με τη συµµετοχή σας στην
REAL ESTATE EXPO NORTH:  

Γιατί να
συµµετάσχω;

Δηλώνετε το παρών στο κορυφαίο event 
για το τουρισμό και το Real Estate στην 
Βόρεια Ελλάδα.  
Πραγματοποιείτε συναντήσεις με επενδυτές 
από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια
Ενισχύετε την αναγνωρισιμότητά σας
Διευρύνετε το πελατολόγιό σας.  
Ενημερώνεστε για όλες τις νέες τάσεις του 
κλάδου
Ενισχύετε την εταιρική σας παρουσία

Η REAL ESTATE EXPO NORTH είναι η πρώτη 
έκθεση για το Real Estate που διοργανώνεται 
στην Βόρεια Ελλάδα κι αποτελεί πόλο έλξης 
για εγχώριους και διεθνείς επενδυτές 
ακινήτων.

By participating in
REAL ESTATE EXPO NORTH:

Why
participate?

You are attending the top event for tourism 
and Real Estate in Northern Greece.
You will meet investors from Greece and the 
Balkans
You will get in touch with your target 
audience
You will enhance your recognizability by 
creating an interaction with the general 
public.
Expand your customer database.
You will be informed about all the new 
trends in the industry
Boost your corporate visibility 

REAL ESTATE EXPO NORTH is a unique 
exhibition on Real Estate and an important 
magnet for domestic and international real 
estate investors that will take place in 
Northern Greece, during the 37th 
International Tourism Exhibition Philoxenia.



∆ιαφηµιστική
Προβολή
Γνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο 
της προβολής της έκθεσης 
προγραµµατίζουµε εκτεταµένες 
διαφηµιστικές ενέργειες όπως:

Τηλεόραση: ευρεία προβολή με σποτ και 
αναφορές σε όλα τα κανάλια εθνικής 
εμβέλειας  
Εκτεταμένη διαφημιστική προβολή στο 
εξωτερικό με σκοπό την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών
Ραδιόφωνο: ραδιοφωνικά spot, εκπομπές 
και αφιερώματα  
Τύπος: έντυπες καταχωρήσεις σε εφημερίδες 
και περιοδικά
Outdoor advertising: διαφήμιση σε στάσεις 
λεωφορείων  
Digital advertising: google ads και banners 
σε μεγάλα sites
Social media posts: fb, twitter, instagram, 
linkedin 
Αποστολή dedicated newsletters  
Προσκλήσεις: έντυπες και ηλεκτρονικές  

Promotion
Plan
Knowing the important role 
of exhibition promotion, 
we plan extensive advertising 
actions such as:

TV - Radio Campaign: Campaign in 
nationwide TV channels and Radio stations.
Social Media Strategy Aiming relevant 
audicences
Media Relations: Advertorials in 
constructions, Decoration, Architecture, 
Hotel and Tourism related media.
Outdoor advertising in bus stations
Digital advertising: google ads (search, 
display)
Social media posts: fb, twitter, instagram, 
linkedin 
Dedicated newsletters  
Invitation sent to a valid list of professionals.



Συγκεκριµένα, στην έκθεση 
µπορούν να λάβουν µέρος:

Η REAL ESTATE EXPO NORTH φέρνει σε 
επαφή όλες τις εταιρείες και τους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο του real estate και των επενδύσεων.

Κατηγορίες
εκθετών

Μεσίτες 
Μεσιτικά γραφεία
Σύμβουλοι ακινήτων
Δημόσιοι φορείς
Επενδυτικές εταιρείες
Τράπεζες
Κατασκευαστικές εταιρείες
Αρχιτεκτονικά γραφεία
Νομικοί σύμβουλοι
Εταιρείες εξοπλισμού & ανακαίνισης
Εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb)
Εταιρείες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών 
(software κλπ)

Ιn REAL ESTATE EXPO NORTH 
you will find:

REAL ESTATE EXPO NORTH connects all 
companies and professionals in the Real 
Estate �eld.

Categories
of exhibitors

Realtors – Real estate agencies
Real estate consultants
Public sector
Investment companies
Construction companies
Architectural companies
Legal advisors
Equipment and & remodelling companies
Short-term rental real estate companies 
(Airbnb)
Digital services companies(software etc)



Τοιχία από MDF βαμμένο λευκό ύψος 3m
Ημίκλειστος χώρος αποθήκης διαστάσεων 
1m x 1m
Info Counter από λευκό mdf, διαστάσεων
70x55x100 cm
Τραπέζι στρογγυλό γυάλινο με μεταλλικό 
πόδι και 3 καθίσματα γκρι σκούρο με 
μεταλλικό σκελετό
Μοκέτα επί εδάφους χρώματος λευκό
Επιγραφή με την επωνυμία εκθέτη από
αυτοκόλλητο βινύλιο διαστάσεων 120 x 40 cm

Παραδίδεται ελεύθερος χώρος
Διαμορφώνεται από τον εκθέτη
Όλα τα περίπτερα πρέπει να είναι αυτοστήρικτα
Όλες οι κατασκευές και αντιστηρίξεις πρέπει να 
παραμένουν εντός των όρίων του περιπτέρου

Ειδική κατασκευή από MDF ύψους 3m
Πάτωμα λευκής μελαμίνης ύψους 3cm
LCD MONITOR 42’’ με βάση δαπέδου
Προσπεκτοθήκη αλουμινίου
Τραπέζι στρογγυλό γυάλινο με μεταλλικό πόδι και
4 καθίσματα γκρι σκούρο με μεταλλικό σκελετό
Αποθήκη 1m x 1m με ανοιγόμενη πόρτα
Φωτεινός μουσαμάς διαστάσεων 
400 x 300  cm ύψος
Επιγραφή με την επωνυμία εκθέτη από
αυτοκόλλητο βινύλιο διαστάσεων 120 x 40 cm

Eπιλογή περιπτέρου
Κόστος ενοικίασης

Α. Ίχνος Εδάφους

Γ. Standard Δ. Premium

1 Όψη: 95€+ΦΠΑ
2 Όψεις: 100€+ΦΠΑ
3 ή 4 Όψεις: 110€ +ΦΠΑ

Κόστος ανά
τετραγωνικό

1 Όψη: 140€+ΦΠΑ
2 Όψεις: 145€+ΦΠΑ
3 ή 4 Όψεις: 150€ +ΦΠΑ

Κόστος ανά
τετραγωνικό

1 Όψη: 210€+ΦΠΑ
2 Όψεις: 215€+ΦΠΑ
3 ή 4 Όψεις: 225€ +ΦΠΑ

Κόστος ανά
τετραγωνικό

Σύστημα αλουμινίου (H: 2,5m)
Panels δερματίνης λευκά σε συνδυασμό με μαύρα
Μοκέτα μαύρου χρώματος
Οροφή με πλαίσιο αλουμινίου 1χ1
Ψηφιακή εκτύπωση σε τελαρωμένο μουσαμά 205χ100
Μετώπη λευκής μελαμίνης 120χ0,35
1 τραπέζι, 4 καθίσματα, 2 info desk, 2 σκαμπώ
Πρίζα 500w 2 θέσεων (2 τμχ ), προβολείς led 50w (4 τμχ)

Β. Basic

1 Όψη: 115€+ΦΠΑ
2 Όψεις: 120€+ΦΠΑ
3 ή 4 Όψεις: 130€ +ΦΠΑ

Κόστος ανά
τετραγωνικό



Free space is given
The space is formed by the exhibitor
All trade stands must be self-supporting
All constructions and shorings must remain within 
the limits of the stand 

One sided stand: 95€ + VAT
Two-sided stand: 100€ + VAT
Three- sided stand: 110 € + VAT  

Cost per 
square meter

One sided stand: 140€ + VAT
Two-sided stand: 145€ + VAT
Three- sided stand: 150 € + VAT  

Cost per 
square meter

One sided stand: 210€ + VAT
Two-sided stand: 215€ + VAT
Three- sided stand: 220€ + VAT  

Cost per 
square meter

Panels made from MDF painted in white color 
2,5m height 
Semi-closed storage room of dimensions 
of 90 x 90 cm
Info counter made of white melamine, 
of dimensions 60x50x110 cm
Round table made of glass with metallic legs 
and three seats of propylene of grey color 
with metallic framework 
Grey carpet
Exhibitor’s name sign made of vinyl sticker placed 
on the front side of the counter 

Special construction of novopan 3m height 
Elevated �oor made of white melamine 
LCD MONITOR 42”-55” with �oor base 
Brochure case made of aluminum 
One round glass table and four black leather 
chairs made of metallic framework 
Storage room 1x1,5m with opening door
Bright oilcloth of dimensions 4,1x H2,8m 
Logo on sticker vinyl cutter of total surface of one 
square meter

Trade stands
Rental costs

Α. Free Stand

Aluminum system (H: 2,5m)
Black & white leather panels 
Black carpet
Digital tarpaulin printing  205χ100
White Exhibitor’s name sign 120χ0,35
1 table, 4 chairs, 2 info desks, 2 stools
2 electrical outlets 500w, 4 led headlights 50w

One sided stand: 115€ + VAT
Two-sided stand: 120€ + VAT
Three- sided stand:130 € + VAT  

Cost per 
square meter

B. Basic

C. Standard Trade Stand D. Premium Trade stand 
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Επισκεφθείτε το www.north.rexpo.gr 
για περισσότερες πληροφορίες

Visit www.north.rexpo.gr 
for more information

RM International | E. Mor�ri LTD 
18 Panionias str., P.C. 16561, Glyfada

Τel.: +30 210 9610135 
Fax: +30 210 3644285 info@rmi.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / EXHIBITION HOURS
Παρασκευή: 11:00 - 20:00   |   Σάββατο: 11:00 - 20:00   |   Κυριακή: 10:00 - 18:00

Friday: 11:00 - 20:00   |   Saturday: 11:00 - 20:00   |   Sunday: 10:00 - 18:00
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