
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

5o Property Show
Cyprus 2023

10 -12 Μαρτίου
The Royal Hall, Λευκωσία

ΣΥΝΕΔΡΙΟ + ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔ
Α

ΧΟΡΗΓΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Εφημερίδα

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ



Η εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων            
FMW Financial Media Way, ανακοινώνει την οργάνωση του 5ου Property Show 2023 
στη Λευκωσία. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή 10,11,12 
Μαρτίου στο Royal Hall στη Λευκωσία.

Φέτος για πρώτη φορά στο Property Show της Λευκωσίας θα προβληθούν και ακίνητα 
από την Ελλάδα, αφού το ενδιαφέρον των Κυπρίων για αγορά ακινήτων στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι μεγάλο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του 5ου Property Show είναι το εξής: 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023
Προσέλευση:    15:00 – 16:00
Χαιρετισμοί – Ομιλίες:   16:00 – 19:00
Εγκαίνια Έκθεσης:   19:00 – 19:30
Εκθεσιακό Μέρος:   19:30 – 21:00

Σάββατο 11 –  Κυριακή 12 Μαρτίου 2023
Εκθεσιακό Μέρος:   11:00 – 20:00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΘΕΤΩΝ 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
με περίπτερο θα πρέπει να προκρατήσουν τους χώρους 
τους μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

Η βασική δομή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Περιμετρική τοιχοποιία, σχάρα οροφής, μετόπη, μία 
επιγραφή μετόπης, φωτισμός/1spotlight κάθε 3,00m2, 
μια πρίζα κάθε 6m2, ένα τραπέζι και 3 καθίσματα, 
ένα κάλαθο αχρήστων. Το κόστος των περιπτέρων 
ανέρχεται σε €1.300+ΦΠΑ. Στην περίπτωση που 
ο εκθέτης επιθυμεί επιπλέον χώρο περιπτέρου ή 
εξοπλισμό θα πρέπει να μας ενημερώσει. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

Τα εταιρικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας των 
εκθετών θα δημοσιευθούν δωρεάν στον Κατάλογο 
Εκθετών που θα κυκλοφορήσει στην έκθεση.

Όσοι εκθέτες ή άλλοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν 
προβολή με διαφήμιση (μεγέθους 17cm χ 24cm) στον 
Κατάλογο Εκθετών θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό 
των €300+ΦΠΑ για ολοσέλιδη προβολή. 

Για κρατήσεις περιπτέρων και 
πληροφορίες επικοινωνείτε 

Κύπρο: +357 22 342005
Ελλάδα: +30 210 7244293 

ή στείλτε email στο info@fmw.com.cy

• Περιμετρική τοιχοποιϊα 
ύψους 2,50μ.

• Μετώπη με το όνομα του 
εκθέτη και τον αριθμό του 
στάντ

• Ένα τραπέζι
• Τρία καθίσματα
• Ένα κάλαθο αχρήστων
• Ένα φωτιστικό για κάθε 3τ.μ.
• Μία πρίζα 13Α κάθε 6τ.μ.

ΤΥΠΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3Χ2
300cm (W) x 200cm (D) x 250cm (H)

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
 
Το 5ο Property Show θα τύχει ευρείας 
προβολής από όλα τα ΜΜΕ της Κύπρου και 
σε πολλά της Ελλάδας (έντυπα, διαδικτυακά 
και ραδιοτηλεοπτικά). Ταυτόχρονα, θα γίνει 
προβολή με σχετικές αναρτήσεις στα social 
media. Επίσης, θα αποσταλεί ενημερωτικό 
υλικό σε πολλούς αποδέκτες, όπως ΚΕΒΕ, 
Επαγγελματικούς Συνδέσμους, Επενδυτικούς 
Οργανισμούς, Ταμεία Προνοίας, 
Επιχειρήσεις και άλλους. Τέλος, θα υπάρξει 
ενημέρωση και σε επενδυτές από το Ισραήλ 
που ενδιαφέρονται για ακίνητα στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα.



ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΣ 

Χρυσός Χορηγός

1. Παραχώρηση δωρεάν χώρου για στήσιμο 
περιπτέρου (Περιμετρική τοιχοποιία, σχάρα 
οροφής, μετόπη, μία επιγραφή μετόπης, 
φωτισμός/1spotlight κάθε 3,00m2, μια πρίζα 
κάθε 6m2, ένα τραπέζι και 3 καθίσματα, ένα 
κάλαθο αχρήστων), μέσα στο οποίο μπορούν 
να υπάρχουν φυλλάδια και οτιδήποτε άλλο 
ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό επιθυμεί ο 
Χρυσός Χορηγός.

2. Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου 
και το είδος της χορηγίας σ’ όλη την έντυπη 
αλληλογραφία και ενημερωτικό υλικό για 
την έκθεση (προσκλήσεις, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ).

3. Δωρεάν προβολή με διαφημιστικό σποτ (μέχρι 
30’’) κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

4. Δικαίωμα ομιλίας στελέχους του στο 
Συνεδριακό μέρος της έκθεσης.

5. Ανάρτηση 2 εσωτερικών banners στην είσοδο 
του χώρου της έκθεσης.

6. Δωρεάν ολοσέλιδη, έγχρωμη διαφήμιση στην 
εφημερίδα «ΑΚΙΝΗΤΑ» - τεύχος Απριλίου 
(μέγεθος 28x39 cm).

7. Δωρεάν ανάρτηση banner στην ιστοσελίδα 
www.akinita.com.cy για ένα μήνα μεγέθους 
300x250pxls ή 728x90pxls. 

8. Αναφορά στο όνομα του Χρυσού Χορηγού 
στην καμπάνια στα social media.

9. Αναφορά του όνοματος του Χρυσού Χορηγού 
στa Δελτίa Τύπου που θα εκδοθoύν πριν και 
μετά την εκδήλωση.  

10. Παρουσίαση στον κατάλογο Εκθετών που θα 
κυκλοφορήσει στην έκθεση. 

11. Δυνατότητα networking στην έκθεση. 

Χορηγός

1. Παραχώρηση δωρεάν χώρου για στήσιμο 
περιπτέρου (Περιμετρική τοιχοποιία, σχάρα 
οροφής, μετόπη, μία επιγραφή μετόπης, 
φωτισμός/1spotlight κάθε 3,00m2, μια πρίζα 
κάθε 6m2, ένα τραπέζι και 3 καθίσματα, ένα 
κάλαθο αχρήστων), μέσα στο οποίο μπορούν 
να υπάρχουν τηλεόραση, φυλλάδια και 
οτιδήποτε άλλο ενημερωτικό ή διαφημιστικό 
υλικό επιθυμεί ο Χορηγός.

2. Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου 
και το είδος της Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη 
αλληλογραφία και ενημερωτικό υλικό για 
την έκθεση (προσκλήσεις, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ).

3. Δωρεάν προβολή με διαφημιστικό σποτ (μέχρι 
30’’) κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

4. Δωρεάν ολοσέλιδη, έγχρωμη διαφήμιση στην 
εφημερίδα «ΑΚΙΝΗΤΑ» - τεύχος Απριλίου 
(μέγεθος 28x39 cm).

5. Δωρεάν ανάρτηση banner στην ιστοσελίδα 
www.akinita.com.cy για ένα μήνα μεγέθους 
300x250pxls ή 728x90pxls. 

6. Αναφορά στο όνομα των Χορηγών στην 
καμπάνια στα social media. 

7. Αναφορά στο όνομα των Χορηγών στα Δελτία 
Τύπου που θα εκδοθούν πριν και μετά την 
εκδήλωση. 

8. Παρουσίαση στον κατάλογο Εκθετών που θα 
κυκλοφορήσει στην έκθεση. 

9. Δυνατότητα networking στην έκθεση. 

KOINO

Η είσοδος επισκεπτών είναι δωρεάν. 

Το 5ο Property Show είναι υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ και 
Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η εφημερίδα «Πολίτης» 
και η εξειδικευμένη εφημερίδα «ΑΚΙΝΗΤΑ» και 
διαδικτυακός Χορηγός η ομώνυμη ιστοσελίδα www.
akinita.com.cy. 

ΧΟΡΗΓΟΙ 

Οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να είναι Χορηγοί του 5ου Property Show 
με τα ανάλογα ωφελήματα, μπορούν να επιλέξουν πιο κάτω το είδος της χορηγίας τους. 

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ   

€5.000 +ΦΠΑ 

ΧΟΡΗΓΟΙ

€3.000 +ΦΠΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

€1.300 +ΦΠΑ
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