Τι είναι
Το Φεστιβάλ Εκπαίδευσης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός και για
δεύτερη φορά θα διεξαχθεί στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην πόλη της Λάρισας
στις 29 Ιουνίου 2022 στην Πλατεία Ταχυδρομείου, στο πιο κεντρικό σημείο της
πόλης. Φέτος επιλέχθηκε εξωτερικός χώρος για μεγαλύτερη ασφάλεια σε ότι αφορά
κυρίως τις Υγειονομικές συνθήκες. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του Συνδέσμου Βιομηχανιών και
Επιχειρήσεων Θεσσαλίας του Επιμελητηρίου Λάρισας και της Ένωσης Ιδιοκτητών
φροντιστηρίων Ν. Λάρισας.
Πρόκειται για ένα Forum στο οποίο ιδιωτικά και δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, την
καινοτόμα προσέγγισή τους στην εκπαίδευση και την συνάφειά τους με την αγορά
εργασίας.
Στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν παράλληλες ενημερωτικές εκδηλώσεις
σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις επιλογές αξιοποίησης των
προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών.

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Γενικών ή Επαγγελματικών
Λυκείων καθώς και άλλων σχολών της Θεσσαλίας, γονείς και κηδεμόνες, όπως
και σε ενδιαφερόμενους για περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων μέσω
προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης.

Σκοπός
Σκοπός του Φεστιβάλ, είναι να αποκτήσει ο επισκέπτης συνολική εικόνα για
τις προσφερόμενες ευκαιρίες και δυνατότητες στην εκπαίδευση και στη
βελτίωση ατομικών προσόντων και δεξιοτήτων. Παρέχεται δηλαδή η
δυνατότητα σε μελλοντικούς φοιτητές να αποκτήσουν άμεση και προσωπική
άποψη καθώς θα συναντήσουν, σε ένα χώρο, όλους τους φορείς εκπαίδευσης
έχοντας την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους κάθε τι που αφορά τις
σπουδές τους.

Ποιοι συμμετέχουν
Στο Forum καλούνται να συμμετέχουν Τμήματα Πανεπιστημίων, Κολέγια στα οποία
προσφέρονται προγράμματα διεθνών Πανεπιστημίων, ΙΕΚ, και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που
λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και αντίστοιχα ιδρύματα, Δημόσια ή Ιδιωτικά, της Κύπρου και
άλλων χωρών του εξωτερικού που προσφέρουν προγράμματα σπουδών για Έλληνες
αποφοίτους, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω των Μορφωτικών ακολούθων των Πρεσβειών
τους. Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ Εκπαίδευσης, οι Εκπαιδευτικοί Φορείς θα
μπορούν να προτείνουν ειδικές προσφορές και να απονέμουν υποτροφίες.
Ειδικότερα για κάθε Εκπαιδευτικό Φορέα διατίθενται stands, όπου μπορούν να υπάρχουν
έντυπα και λοιπό ενημερωτικό και προωθητικό υλικό. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα
σύνδεσης Η/Υ για εξατομικευμένη ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Προβολή
Το Φεστιβάλ θα προβληθεί έντονα μέσα από ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο 360ο
πρόγραμμα δημοσιότητας και προβολής, σε όλη τη Θεσσαλία, αξιοποιώντας τα τοπικά ΜΜΕ,
καθώς και τα ψηφιακά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα θα αναρτηθούν αφίσες
στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης της Λάρισας υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται το
Φεστιβάλ.

Διοργάνωση
Φορέας διοργάνωσης είναι η Leonardo PCO, τα στελέχη της οποίας διαθέτουν εξειδίκευση και
πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση Εκθέσεων και Συνεδριακών Εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Χώρος διεξαγωγής του 2ου Φεστιβάλ Εκπαίδευσης - περίπτερα

Πρόταση συμμετοχής
Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή του Φορέα σας στο 2ο Φεστιβάλ Εκπαίδευσης Θεσσαλίας αποτελεί μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για στοχευμένη, δια ζώσης ενημέρωση του κοινού της Θεσσαλίας για τα
προγράμματα σπουδών σας με δυνατότητα άμεσης επιλογής από πλευράς ενδιαφερομένου του
προγράμματος που προτιμά.
Η αξία συμμετοχής είναι ιδιαίτερα προσιτή και συμφέρουσα για τις παροχές που περιλαμβάνει και
παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Βασική συμμετοχή

Συμμετοχή επιπέδου 2

Συμμετοχή επιπέδου 3

Μονό περίπτερο διαστάσεων 3Χ3m
(τύπου παγόδα) με ένα γραφείο
υποδοχής και τέσσερα καθίσματα (δύο
«εκθετών» και δυο επισκεπτών)
Διπλό περίπτερο διαστάσεων 3Χ6m
(τύπου παγόδα) με δύο ξεχωριστά
γραφεία υποδοχής και οκτώ καθίσματα
Τριπλό περίπτερο διαστάσεων 3Χ9m
(τύπου παγόδα) με τρία ξεχωριστά
γραφεία και 12 καθίσματα

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται επιπλέον με Φ.Π.Α 24%.

1.400 €

2.500 €

3.300 €

Περιλαμβάνονται:
•
Γραφεία, καθίσματα, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, wifi.
•
•
•
•

Παραλαβή και φύλαξη ενημερωτικού υλικού.
Γραμματειακή υποστήριξη από τη γραμματεία του Φεστιβάλ.
Προβολή της συμμετοχής στο διαφημιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ.
Προβολή με αναλυτική παρουσίαση (κείμενο έως 300 λέξεις και έως 5
εικόνες) στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.
•
Προβολή της συμμετοχής στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ.
Η συμμετοχή εξασφαλίζεται με προκαταβολή του 50% του ποσού και εξοφλείται το
αργότερο 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ.

Πληροφορίες – Επικοινωνία
Για αναλυτική παρουσίαση καθώς και δήλωση συμμετοχής,
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υπεύθυνη Μάρκετινγκ του
Φεστιβάλ κα Μάρθα Ρούσσου

Τηλ. 6947 306183, e- mail: m.roussou@leonardo-pco.gr

