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Τα Αρχιτεκτονικά Γραφεία αποκτούν τον δικό τους, διακριτό
χώρο για να συμμετάσχουν στο 100% Hotel Show.
Το 100% Hotel Show ανακοινώνει τη συστηματική λειτουργία μιας special “Architect Zone”, στον χώρο των
Εκθετών της επόμενης Διοργάνωσής του, που θα λάβει χώρα το διάστημα 18-21 Νοεμβρίου 2022, στο MEC
Παιανίας. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος από Ξενοδόχους και
Νέους Επενδυτές για ενημέρωση από Αρχιτεκτονικά Γραφεία, αλλά και ως συνέχεια της (πολύ
επιτυχημένης) αντίστοιχης πιλοτικής εφαρμογής που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περσινής Έκθεσης.
Η Architect Zone βρίσκεται στο πρώτο τμήμα τού Εκθεσιακού Χώρου, στο section “ArchitectureBuild-Materials”, και έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να προσφέρει διάφορες επιλογές συμμετοχής, ανάλογα με
τις ανάγκες και τα ζητούμενα των Γραφείων που θα συμμετάσχουν.

Τρόποι Συμμετοχής στην "Architect Zone"
1) Συμμετοχή με Περίπτερο
Για τα γραφεία που θα επιλέξουν να συμμετέχουν με περίπτερο στην “Architect Zone”, προσφέρεται το Smart
Conceptual Booth, μια ολοκληρωμένη, ιδιαίτερη πρόταση έτοιμου Προκατασκευασμένου
Περιπτέρου, με τη χρήση της οποίας, το μόνο που θα χρειαστεί από τους συμμετέχοντες είναι να
αναλάβουν το branding της συμμετοχής τους (βλ. Εικόνα 1 και Εικόνα 2).

Εικόνα 1

Εικόνα 2

2) Συμμετοχή με Installation
Ο τρόπος της συμμετοχής με Installation είναι παντελώς ελεύθερος- δεν υπάρχει περιορισμός στο εμβαδόν
που θα απαιτηθεί (μπορεί να είναι ολόκληρος ο χώρος, ή τμήμα του), ούτε στο είδος της εγκατάστασης που θα
επιλεγεί. Μπορεί να είναι ένας τρόπος προβολής έργων του Αρχιτεκτονικού Γραφείου (παράδειγμα
Εικόνα 3), μια πρόταση εφαρμογής υλικού σε Ξενοδοχειακό Χώρο ή μια εντυπωσιακή κατασκευή.
Στόχος είναι να αναδειχθεί η φαντασία και η ευρηματικότητα, ξεχωρίζοντας μέσα στην εκθεσιακή ροή.
Έχοντας ινσταγκραμικό χαρακτήρα, τα Installations αποτελούν σημεία αναφοράς τής επικοινωνίας της
Έκθεσης, πολλαπλασιάζοντας τα επικοινωνιακά οφέλη των εκθετών που τα επιλέγουν ως τρόπο συμμετοχής.
Είναι βέβαιο ότι η Ειδική “Architect Zone” του 100% Hotel Show πρόκειται να δώσει νέα ώθηση στη
συνεργασία Αρχιτεκτόνων και Ξενοδόχων, ενώ θα συμβάλει και στην περαιτέρω ανάπτυξη της κατάλληλης
νοοτροπίας σε ό,τι αφορά την Κατασκευή, αλλά και την Ανακαίνιση, Χώρων Φιλοξενίας.

Εικόνα 3
Για πληρέστερη και προσωποποιημένη ενημέρωση:
Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε να επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης του 100%
Hotel Show.
Επικοινωνήστε με την ομάδα του 100% Hotel Show στο 210 9408714-7.
Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» τη γενική παρουσίαση της Έκθεσης σε μορφή pdf.

