
 

7-8-9-10 Σεπτεμβρίου 2012 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας  

ΈΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ! 



ΈΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ! 

 

Το  Ι.Ε.Α.Π (Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών για την Αγωγή του Παιδιού), είναι ένας 

Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει σαν στόχο, να συμβάλλει 

εποικοδομητικά στο θεσμό της οικογένειας, φέρνοντάς την σε επαφή, με όλους τους 

φορείς που έχουν ενεργό ρόλο, στη διαμόρφωση μιας υγιούς παιδικής 

προσωπικότητας, όπως είναι η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η κοινωνική συμπεριφορά 

και η καλλιτεχνική δημιουργία.  

 

 

 Αντικείμενό μας είναι το «παιδί», από την νηπιακή ηλικία μέχρι το τέλος της 

εφηβείας, και η αγωγή του, σε όποιο επίπεδο και αν νοηθεί αυτή – διανοητικό, 

σωματικό και ψυχικό. 

 

  

 
 

 

 



ΈΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ! 

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Α.Π.  για το 2012, προγραμματίζονται τρείς δράσεις 

που πρόκειται να διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 7,8,9 και 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, στο 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ, σε έναν εκθεσιακό χώρο περίπου 20.000 τ.μ. που 

προσφέρει  άνετη πρόσβαση στον επισκέπτη, υπάρχει η δυνατότητα να δεχθεί μεγαλύτερη 

ροή επισκεπτών ενώ περιλαμβάνει επιπλέον χώρους για περισσότερες εκπλήξεις και 

πρωτοτυπίες οι οποίες θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στην όλη διοργάνωση. 

 

 Η έκθεση απευθύνεται σε γονείς, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μαθητές, φοιτητές, 

απόφοιτους και εκπαιδευτικούς και φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή, συγκεντρώνοντας στον 

ίδιο χώρο, όλους όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την παιδεία στη χώρα μας 

 

 

Συνεχίζοντας προς την ίδια πετυχημένη κατεύθυνση με ακόμη περισσότερη διάθεση και 

εμπειρία, προσδοκούμε η «3η Παιδιαδρομή 2012», το φεστιβάλ εκπαίδευσης «STR8 4YOU» 

καθώς και η Αθλοδιαδρομή να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο σε προσέλευση (εκτίμηση 

30.000 επισκέπτες) 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Όλος ο κόσμος του παιδιού σε μία έκθεση σταθμό! 

 

 

I. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  με τίτλο :  

         3η ΠΑΙΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων: θεατρικά, εικαστικά και μουσικά 

δρώμενα, εργαστήρια χειροτεχνίας ΑΜΕΑ, σεμινάρια παιδικής διατροφολογίας, 

μαθήματα Αστροφυσικής (πλανητάριο, έκθεση φωτογραφίας της ΝΑΣΑ με 

αναπαράσταση πλανητών), μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής από τον Ι.Ο.Α.Σ., 

δωρεάν ιατρικές οφθαλμολογικές εξετάσεις και εξετάσεις σκωλίωσης κλπ. 

 

Για την οργάνωση των θεμάτων του Φεστιβάλ, συνεργαζόμαστε με κρατικούς φορείς 

και Οργανισμούς, όπως την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(Δ/νση Αστροφυσικής), το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, ΓΟΝΙΣ, ΚΕΘΕΑ, Αθλητικούς, 

Εκπαιδευτικούς και Κοινωνικούς συλλόγους κ.ά..  

 

Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί και ομιλίες από 

καθηγητές Πανεπιστημίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

   Όλος ο κόσμος του παιδιού σε μία έκθεση σταθμό! 

 

II. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣHΣ (STR8 4YOU) 

 

Απευθύνεται σε μαθητές, απόφοιτους, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με κύριο άξονα 

την αναζήτηση εργασίας, το σχεδιασμό και τη διαχείριση καριέρας. Στο φεστιβάλ αυτό θα 

συμμετέχουν Ελληνικά Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στελέχη 

επιχειρήσεων, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά. 

 

III. ΑΘΛΟΔΙΑΔΡΟΜΗ  

 

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, απευθυνόμαστε σε καθηγητές Γυμναστικής Αγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων με στόχο τη δημιουργία ομάδων ποδοσφαίρου 

αποτελούμενες από αγόρια και κορίτσια της Ε’ & ΣΤ’ τάξης του δημοτικού.  

Οι συναντήσεις των ομάδων πέραν της αθλητικής άμιλλας, στόχο έχουν μέσω της 

συμμετοχής, τη συνεργασία και την επικοινωνία παιδιών από όλη την Ελλάδα. 

 



ΈΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ! 

Όλος ο κόσμος του παιδιού σε μία έκθεση σταθμό! 

 

 

Χρόνος διεξαγωγής: 7-10 Σεπτεμβρίου 2012 

Τόπος διεξαγωγής: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

 

Ώρες λειτουργίας:  

 

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου: 12:00-22:00 

Σάββατο 8 /Δευτέρα 10  Σεπτεμβρίου: 10:00-22:00 

Ημέρες προετοιμασίας : 5-6 Σεπτεμβρίου 

Ημέρα απομάκρυνσης: 11 Σεπτεμβρίου 



ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Media plan 

 Προωθητικές ενέργειες πριν την πραγματοποίηση της έκθεσης σε σταθμούς του Metro, 

στα Village Cinemas,στα McArthur Glen, σε παιδικές χαρές, παιδότοπους και στο Allou 

Fun Park 

 Διαφημιστικά spot στην τηλεόραση σε σταθμούς πανελληνίας εμβέλειας  

 Διαφημιστικά spot στο ραδιόφωνο σε σταθμούς πανελληνίας εμβέλειας  

 Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο 

 Διαφημιστικές καταχωρίσεις στο internet 

 Λάβαρα (1000 τμχ) σε κεντρικές Λεωφόρους   

 Αφίσες (50.000 τμχ) 

 Δελτία συνεντεύξεις τύπου και  παρουσίαση σε ειδικές εκπομπές  

 Αποστολή news letter στις  οικογένειες που επισκέφτηκαν την 1η  & 2η Παιδιαδρομή καθώς 

και την Αθλοδιαδρομή 

 Αποστολή news letter σε μεγάλη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τη 

προηγούμενη έκθεση ! 

 Προωθητικές εκδηλώσεις-happening-event σε κεντρικά σημεία της Αθήνας 



ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 Προσκλήσεις επισκεπτών, που θα αποστείλουν οι διοργανωτές (τουλάχιστον 

500.000) 

 Κατάλογος Έκθεσης 

 Εξωτερικά πανό στους περιμετρικούς χώρους του ΣΕΦ  

 Εσωτερικά πανό 

 Roll up stands 

 Οθόνες προβολής διαφημιστικών spot  

 Προωθητικά δώρα 

 T-shirt με το λογότυπο της έκθεσης 

 Κορδόνια λαιμού (εκθετών και επισκεπτών) 

 Ειδική έκδοση και CD – ROM για τον απολογισμό της έκθεσης 

 



ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓIΩΝ 

  

Tο  επικοινωνιακό υλικό της έκθεσης που προσφέρεται για προβολή των Xορηγών: 

  

ENTYΠO ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ YΛIKO THΣ EKΘEΣHΣ 
 

 Προσκλήσεις επισκεπτών, που θα αποστείλουν οι διοργανωτές (τουλάχιστον 30.000) 

 Φάκελος αλληλογραφίας που περιέχει τις προσκλήσεις που θα αποστείλουν οι   
διοργανωτές 

 Κατάλογος Έκθεσης 

 Ειδική έκδοση και CD – ROM για τον απολογισμό της έκθεσης 

 

 ΔIAΦHMIΣH THΣ EKΘEΣHΣ 
 

 Διαφημιστικές καταχωρίσεις της έκθεσης στο Τύπο. 

 Ένθετο υλικό σε εφημερίδες ή/και περιοδικά 

 Διαφήμιση στο ραδιόφωνο 

 Αφίσες της έκθεσης 

 Internet Site 

 Δελτία τύπου (αναφορά των Χορηγών σε κάθε Δελτίο τύπου), Συνεντεύξεις τύπου, 
προβολή σε ειδικές εκπομπές. 

  
 



ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓIΩΝ 

 

ΠPOBOΛH ΣTHN EKΘEΣH 

 

 Εξωτερικά πανό 

 Εσωτερικά, διαχωριστικά πανό (BAΝNER) 

 Πίνακας χορηγών στην είσοδο και σε κεντρικά σημεία της έκθεσης  

 Οθόνες με προβολή διαφημιστικών σποτ 

 Τελετή εγκαινίων 

  

΄AΛΛEΣ MOPΦEΣ ΠPOBOΛHΣ 
 

 Τσάντα επισκεπτών με δείγματα προϊόντων ή έντυπα 

 Εντυποδιανομές 

 Κυλικείο 
 



 

ΧΡΥΣΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ 

(μοναδικός)  40.000 € 

 ΠΡΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

 Δωρεάν διάθεση περιπτέρου σε προνομιακή θέση στον εκθεσιακό χώρο 

 Λογότυπο 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Χρυσός Χορηγός») σε όλα τα  έντυπα της 
διοργάνωσης (π.χ. προσκλήσεις) 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Χρυσός Χορηγός») σε όλες τις διαφημιστικές 
καταχωρίσεις στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο και περιοδικό Τύπο καθώς και στις υπαίθριες 
διαφημιστικές πινακίδες 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Χρυσός Χορηγός») στις διαφημιστικές πινακίδες 
εκατέρωθεν του πάνελ των ομιλητών στην αίθουσα εκδηλώσεων. 

 Καταχώριση του λογοτύπου (με την ένδειξη «Χρυσός Χορηγός») στο οπισθόφυλλο της ειδικής 
έκδοσης και στο CD – ROM που θα είναι αφιερωμένα στον απολογισμό της έκθεσης και θα 
μοιραστούν σε  εταιρείες του κλάδου 

 Ηχητική επισήμανση στα διαφημιστικά σποτ του ραδιοφώνου 

 Διαφημιστικό banner σε κεντρικό σημείο του site της εκθέσεως και παρουσία στο site της 
εκθέσεως στο πεδίο «Χρυσός Χορηγός», με link που θα οδηγεί στο site του χορηγού 

 Διαφημιστική καταχώριση στο οπισθόφυλλο του καταλόγου της εκθέσεως και  δισέλιδη εταιρική 
διαφημιστική καταχώριση στον κατάλογο 

 Εκτύπωση λογοτύπου (μοναδικό) στην τσάντα της εκθέσεως και έντυπο υλικό εντός αυτής 

 Έξι Διαφημιστικά banner σε κεντρικά σημεία της έκθεσης    

 Χαιρετισμός εκπροσώπου της εταιρείας στα εγκαίνια της εκθέσεως 

 Δυνατότητα ομιλίας ικανού χρόνου στην αίθουσα εκδηλώσεων 

 Αναφορά του Χρυσού Χορηγού σε κάθε Δελτίο Τύπου 

 

Το λογότυπο του Χρυσού Χορηγού θα εμφανίζεται σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με τα 
λογότυπα των Μεγάλων Χορηγών για όλες τις προαναφερόμενες παροχές 

 



 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

(‘ΕΩΣ 4)  20.000 € 

 
ΠΡΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

 Δωρεάν διάθεση περιπτέρου σε προνομιακή θέση στον εκθεσιακό χώρο 

 Λογότυπο 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Μεγάλοι Χορηγοί») σε όλα τα έντυπα της διοργάνωσης 
(π.χ. προσκλήσεις) 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Μεγάλοι Χορηγοί»)  σε όλες τις διαφημιστικές 
καταχωρίσεις στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο και περιοδικό Τύπο καθώς και στις υπαίθριες 
διαφημιστικές πινακίδες στο λεκανοπέδιο  

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Μεγάλοι Χορηγοί») στις διαφημιστικές πινακίδες 
εκατέρωθεν του πάνελ των ομιλητών στην αίθουσα εκδηλώσεων 

 Καταχώριση του λογοτύπου (με την ένδειξη «Μεγάλοι Χορηγοί») στο οπισθόφυλλο της ειδικής 
έκδοσης και στο CD – ROM που θα είναι αφιερωμένα στον απολογισμό της έκθεσης και θα 
μοιραστούν σε εταιρείες του κλάδου 

 Ηχητική επισήμανση στο διαφημιστικό σποτ του ραδιοφώνου. 

 Παρουσία στο site της εκθέσεως στο πεδίο «Μεγάλοι Χορηγοί», με link που θα οδηγεί στο site του 
χορηγού 

 Διαφημιστική καταχώριση στο 1ο ή 2ο εσώφυλλο  ή στο 1ο ή 2ο εσωτερικό οπισθόφυλλο του 
καταλόγου της εκθέσεως και  ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στον κατάλογο 

 Έντυπο υλικό εντός της τσάντας της εκθέσεως. 

 Τέσσερα διαφημιστικά banner σε κεντρικά της έκθεσης 

 Δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις 

 Συμμετοχή στα εγκαίνια με σύντομο χαιρετισμό 

 Αναφορά των Μεγάλων Χορηγών σε κάθε Δελτίο Τύπου 
 

Τα λογότυπα των Μεγάλων Χορηγών θα εμφανίζονται σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με τα λογότυπα 
των Απλών Χορηγών για όλες τις προαναφερόμενες παροχές 

 



ΧΟΡΗΓΟΙ  10.000 € 

 
 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ 

 
 Δωρεάν διάθεση περιπτέρου σε προνομιακή θέση στον εκθεσιακό χώρο. 

 Λογότυπο 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Χορηγοί») σε όλα τα έντυπα της 
διοργάνωσης 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Χορηγοί»)  σε όλες τις διαφημιστικές 
καταχωρίσεις στον   ημερήσιο, εβδομαδιαίο και περιοδικό Τύπο καθώς και στις 
υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής  

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Χορηγοί») στις διαφημιστικές πινακίδες 
εκατέρωθεν του πάνελ των ομιλητών στην αίθουσα εκδηλώσεων 

 καταχώριση του λογοτύπου (με την ένδειξη «Χορηγοί») στο οπισθόφυλλο της 
ειδικής έκδοσης και στο CD – ROM που θα είναι αφιερωμένα στον απολογισμό της 
έκθεσης και θα μοιραστούν εταιρείες του κλάδου  

 Παρουσία στο site της εκθέσεως στο πεδίο «Χορηγοί» με link που θα οδηγεί στο 
site του χορηγού 

 Έντυπο υλικό εντός της τσάντας της εκθέσεως 

 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση στο εσωτερικό του καταλόγου της εκθέσεως  

 Δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις 

  

 



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 5.000 € 

 

 Λογότυπο 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Υποστηρικτές») σε όλα τα 
έντυπα της διοργάνωσης 

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Υποστηρικτές»)  σε όλες τις 
διαφημιστικές Καταχωρίσεις στον   ημερήσιο, εβδομαδιαίο και περιοδικό 
Τύπο καθώς και στις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες στο λεκανοπέδιο 
Αττικής  

 Αναγραφή του λογοτύπου (με την ένδειξη «Υποστηρικτές») στις 
διαφημιστικές πινακίδες εκατέρωθεν του πάνελ των ομιλητών στην αίθουσα 
εκδηλώσεων 

 Καταχώριση του λογοτύπου (με την ένδειξη «Υποστηρικτές») στο 
οπισθόφυλλο της ειδικής έκδοσης και στο CD – ROM που θα είναι 
αφιερωμένα στον απολογισμό της έκθεσης και θα μοιραστούν εταιρείες του 
κλάδου  

 Παρουσία στο site της εκθέσεως στο πεδίο «Υποστηρικτές» με link που θα 
οδηγεί στο site του χορηγού 

 Έντυπο υλικό εντός της τσάντας της εκθέσεως 

 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση στο εσωτερικό του καταλόγου της 
εκθέσεως  

 Δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις 

  

 



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
 RECORD 
 ADMIRAL 
 HUNTER 
 MATOU FRANCE 
 PARTY4U 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
 ESPRESSO 
 PARENTS 
 INFOKIDS.GR 
 ΔΙΑΤΡΟΦΟΥΛΗΔΕΣ 
 FAMILY LIFE 
 YESKID 

 
 
H έκθεση πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά 
 

 
Παρακαλώ σημειώσατε ότι θα υπάρξουν και άλλοι χορηγοί καθώς πλησιάζουμε προς την 

ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
 



 
Παιδιαδρομή 

Ένας θεσμός με πορεία ανοδική! 

  

  

                                      2010                    2011 

Εμβαδόν +33%            3.000 τμ.             4.000 τμ. 

Εκθέτες + 31%             48                        63 

Επισκέπτες +120%      4.500                  10.000 

Δράσεις +25%              36                       45 

Χορηγοί +61%              21                       34 

 



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΠΑΙΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΠΑΙΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ   ΑΘΛΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

 


