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VENUE 
Olympic Marine 

Χρόνος 
διεξαγωγής 

1-4 Οκτωβρίου 2020
Διάρκεια 

4 ημέρες  
(Πέμπτη–Κυριακή)

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Οι κορυφαίες εταιρείες 

απ ό́λο το φάσμα του 
Yachting & Luxury Industry

H ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

OLYMPIC MARINE S.A., ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ 

ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΟΥΝΙΟ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

EVENT ID
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Η ONDECK Events, με επικεφαλής τον Γεράσιμο Γερολυμάτο, 
διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο του μεγάλου 

Σκάφους Αναψυχής και των διεθνών διοργανώσεων. Σε άριστη 
συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου το Olym-

pic Yacht Show θα αποτελέσει ένα γόνιμο ιδεοδρόμιο για 
τους επαγγελματίες του χώρου, τους owners και βεβαίως ένα 

συνδετικό κρίκο με το εξωτερικό. 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΞΙΕΣ/ΣΤΟΧΟΙ  

 
Υψηλή αισθητική 

και προδιαγραφές

Άρτια διοργάνωση

Ανάδειξη του  
Yachting Industry 

Επικοινωνία στο 
εξωτερικό  

Ενδιαφέρον περιεχόμενο  
για τον επισκέπτη,  

ιδιώτη ή επαγγελματία 

Την επικοινωνία στο 
εξωτερικό έχει αναλάβει το 

διεθνώς βραβευμένο γραφείο  
SAND PEOPLE 

COMMUNICATION 

VALUES
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OI ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  
IN-WATER SHOW

60–70  
Luxury Yachts,  

New Models αξίας  
άνω των 200,000 €    

Πανελλαδικές Πρεμιέρες 

Συμμετοχή Οίκων & 
Ναυπηγίων του εξωτερικού 

Το Olympic Yacht Show είναι το 
μοναδικό Ναυτικό Σαλόνι με σαφή 

προσανατολισμό στη μεσαία 
και μεγάλη κατηγορία σκαφών 

αναψυχής και στο στερέωμα που τα 
περιβάλλει 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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LAND SHOW  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ

100  

Premium Market 

Εξοπλισμός 

 

& Αξεσουάρ 

 Υπηρεσίες & 

 

σχετικές εταιρείες 

Premium Brands 

 

& Passion Items 

Οι μεγαλύτερες εταιρίες του 
χώρου θα δώσουν δυναμικό παρών 

τόσο στο χερσαίο όσο και στο 
πλωτό τμήμα σε ένα καλαίσθητο 

και λειτουργικά σχεδιασμένο 
περιβάλλον

ΣΥΜΜΕΤOΧΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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Ανάπτυξη πωλήσεων  
και διεύρυνση 

πελατολόγιου  
σε μια διαρκώς  

αναπτυσσόμενη αγορά 

Επαφή με νέους  
δυνητικούς πελάτες

Δημιουργία στρατηγικών 
Εταιρικών σχέσεων με  

άλλους σημαντικούς 
εκπροσώπους του κλάδου

 Προώθηση νέων brands και 
υπηρεσιών και προβολή προϊόντων – 
υπηρεσιών σε opinion makers 

Συμβολή στην ανάπτυξη της  
επιχειρηματικότητας, του  

θαλάσσιου  τουρισμού

Απευθείας επαφή με στελέχη του 
διεθνούς Yachting Industry

ΟΦΕΛΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

#RESTART 
To Olympic Yacht Show αποτελεί 

την πλατφόρμα επανεκκίνησης την 
αγοράς του Σκάφους Αναψυχής και 

του Θαλάσσιου Τουρισμού 
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Χώρος Olympic Marine, Λαύριο 
Χρόνος διεξαγωγής 1-4 Οκτωβρίου 2020 
Διάρκεια 4 ημέρες (Πέμπτη–Κυριακή)
Τοποθέτηση σκαφών Τρίτη -Τετάρτη  
Επισκέπτες 3.500 – 4.500 (εκτίμηση)

Διοργάνωση ONDECK EVENTS  
 
 
Χωροταξική Μελέτη Χρυσή Τομή Architects
Γραφείο Τύπου Εξωτερικού  SAND PEOPLE Communication  

OI ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ IN-WATER SHOW   
60–70 Yachts  (Min. 12m)
01. Νέα μοντέλα 
02. Super Tenders & Toys
03. Super Ribs

ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ
Reception Hall, 100+ Stands 
03. Premium Yachting Market 
04. Εξοπλισμός & Αξεσουάρ 
05. Υπηρεσίες και σχετικές εταιρείες 
06. Luxury Industry & Passion Items 

Προφίλ Επισκεπτών
Οι επισκέπτες του Yacht Show ανήκουν σε  
υψηλό μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο,  
με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και κύρος.  
Είναι σε μεγάλο ποσοστό ιδιοκτήτες σκάφους  
ή εκπροσωπούν ιδιοκτήτη. 

Services
• Parking area for Participants & Vips  
• B2B meetings

Επικοινωνία 
• Website & Social Media Διοργάνωσης 
• Επικοινωνία πριν, κατά τη διάρκεια  

και μετά το event
• Καταγραφή του event και προβολή 

στα κανάλια του ONDECK και  
των συνεργαζόμενων ΜΜΕ 

Βασικές Αξίες / Στόχοι  
• Άρτια διοργάνωση
• Υψηλή αισθητική 
• Επικοινωνία στο εξωτερικό  
• Ενδιαφέρον περιεχόμενο  

για τον επισκέπτη, ιδιώτη  
ή επαγγελματία 

• Ανάδειξη του  
Yachting Industry  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ   

Ναυλωτές

Sea Enthusiasts, Vips

Ένωση Ελλήνων Monaco 

Agents, Skippers, Managers

Λάτρεις & Ιδιοκτήτες  
Σκαφών 

Ship-Owners, Μέλη Ένωσης 
Εφοπλιστών

Πολιτικά Στελέχη, Στελέχη 
Υπουργείων

Στελέχη & Ιδιοκτήτες Εταιρειών 
Yachting

CEO’s, Επενδυτές, Υψηλόβαθμα 
Στελέχη, Ιδιοκτήτες  Εταιρειών

ΣΥΜΜΕΤΕΧOΝΤΕΣ
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