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HELLENIC PAVILION at AUSA
Exhibitors over the 8 years course

➢ ALPHA SYSTEMS 
➢ HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY
➢ HELLENIC DEFENCE SYSTEMS
➢ HELLENIC VEHICLE INDUSTRY (ELVO)
➢ IDE - INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS
➢ THEON SENSORS S.A. 
➢ SKYTALYS
➢ SUNLIGHT

SEKPY-HASDIG MEMBER COMPANIES
∙ AEL ∙ ELMON
∙ AEROSERVICES ∙ ELFON
∙ ALTUS ∙ EUROTRADE
∙ AMS ∙ ICON PLATFORMS
∙ AVIATEC ∙ INTERMAT
∙ DASYC       ∙ MILTECH
∙ DEFEA ∙ SOUKOS ROBOTS

DEFence Exhibition Athens ∙ TURBOMED
∙ EGNATIA FOUNDRY



BE A PART OF AUSA, THE TOP MILITARY 
EXPOSITION AND NETWORKING EVENT

H AUSA (Association of the US 
Army) Annual Meeting & 
Exhibition, πραγματοποιείται 
κάθε Οκτώβριο στη Washington 
των ΗΠΑ και είναι η 
σημαντικότερη εκδήλωση στη 
Βόρεια Αμερική, για τα θέματα 
της παγκόσμιας αμυντικής 
βιομηχανίας και του σύγχρονου 
στρατού. Αποτελεί μοναδική 
ευκαιρία παρουσίασης 
υπηρεσιών και προϊόντων 
στους επαγγελματίες του 
κλάδου, τον αμερικανικό 
στρατό και την παγκόσμια  
στρατιωτική κοινότητα.



AUSA 
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ AUSA 2021
Tο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει φέτος για 9η συνεχή χρονιά το
Ελληνικό Περίπτερο στην AUSA 2022, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και του Enterprise Greece.



VIRTUAL Hellenic Pavilion at AUSA 2020



A highly focused added-value digital discussion was organized 
as an integral part of the 2020 virtual show to deepening defense relationship 

between Greece and the United States



Hellenic Pavilion 
at AUSA 2019



Added Value Networking Opportunities

Official Inauguration CeremonyInternational Reception

Marshall Dinner On Site Presentations



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ AUSA

• Γνωριστείτε με νέους δυνητικούς πελάτες και στρατηγικούς εταίρους από όλες τις 
χώρες του κόσμου

• Αποκτείστε διορατικότητα σε νέα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις. 
Ανακαλύψτε τις ανησυχίες τους και πώς να γίνετε μέρος της λύσης

• Συνδεθείτε και συνομιλήστε με ενεργό στρατιωτικό και κυβερνητικό προσωπικό

• Παρουσιάστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στο εξειδικευμένο κοινό της έκθεσης

• Ενημερωθείτε για τις παγκόσμιες τάσεις και προοπτικές της σύγχρονης αμυντικής 
βιομηχανίας

• Ενισχύστε την εξωστρέφεια και την αξιοπιστία της εταιρίας σας 

• Προσεγγίστε κορυφαίους ηγέτες της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας μέσω των 
εκδηλώσεων δικτύωσης

• Αναπτύξτε συνεργασίες, κοινοπραξίες και σχέσεις μεταφοράς υψηλής τεχνολογίας

• Επωφεληθείτε από αυτή την μοναδική ευκαιρία διασύνδεσης, ενημέρωσης, ανταλλαγής 
απόψεων και ανάπτυξης σχημάτων συνεργασίας

• Παρουσιάστε την εταιρία σας και προωθήστε τα προϊόντα της, μέσω του Γραφείου 
Τύπου της Έκθεσης, στα αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ 

• Παρουσιάστε την εταιρία σας μέσω της ιστοσελίδας της έκθεσης AUSA
(www.ausa.org)



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ AUSA

• Ενίσχυση και στήριξη της εξωστρέφειας των εταιριών εκθετών από την παρουσία ανώτατων 
στελεχών της στρατιωτικής ηγεσίας στο ελληνικό περίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης

• Διοργάνωση συναντήσεων (B2B)

• Επισκέψεις ξένων στρατιωτικών αποστολών στο ελληνικό περίπτερο

• Συμμετοχή σε συνεντεύξεις τύπου και δυνατότητα διοργάνωσης εταιρικών παρουσιάσεων

• Δικαίωμα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου συναντήσεων μέσα στο ελληνικό περίπτερο 

• Καταχώρηση εταιρικής παρουσίασης και διαφήμισης στον ειδικό κατάλογο του ελληνικού  
περιπτέρου 

• Γραμματειακή Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης

• Προβολή του λογοτύπου εταιρίας σε κάθε ενημέρωση προς τα ΜΜΕ,
προσκλήσεις, Newsletters και στην ιστοσελίδα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου

• Φωτογράφιση κατά τη διάρκεια των εγκαινίων και φωτογράφιση των περιπτέρων

• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις δικτύωσης οι οποίες διοργανώνονται από το Επιμελητήριο 

• Δυνατότητα αξιοποίησης όλων των δικτύων επικοινωνίας και επιρροής του Επιμελητηρίου 
στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση και προβολή της Εθνικής Συμμετοχής 



Hellenic Pavilion Design *
New design proposal in progress and will be announced soon



Hellenic Pavilion 
AUSA 2022
2 Επιλογές Περιπτέρων

1. Single Booth 

100 square feet              

9,29 τ.μ.  

2. SEKPY/HASDIG Common Booth   
200 square feet 

18 τ.μ. 

3,09 m2 ανά εκθέτη

Απαιτούνται 3 ή 6 εκθέτες

Παραλαμβάνονται έτοιμα με εξοπλισμό 

(έπιπλα, spot-lights, γραφιστικά, πρίζα, 
μοκέτα) και κοινή εμφάνιση ως Ελληνική 
Συμμετοχή



HELLENIC PAVILION - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

SEKPY/HASDIG Common Booth

• Xώρο 3,09 τ.μ. μέσα στον κοινό, 
οριοθετημένο χώρο του ΣΕΚΠΥ-ΕΕΛΕΑΑ 

• 1 σετ επίπλων το οποίο αποτελείται από 
1 σκαμπό και 1 τραπέζι 

• Μοκέτα

• Πρίζα

• Καθαρισμός περιπτέρου

• Κοινή Μετώπη ή πανό περιπτέρου με τα 
ονόματα/λογότυπα των δύο συνδέσμων 
και τα λογότυπα των εκθετών του κοινού 
περιπτέρου 

Single Booth

• 1 σετ επίπλων το οποίο
αποτελείται από 4 καρέκλες, 1 
τραπέζι και 1 κάδο 
απορριμμάτων 

• 1 ντουλάπι με κλειδαριά (ανά 
συμμετέχουσα εταιρία)

• Μοκέτα

• Spotlights

• Πρίζα περιπτέρου

• Γραφιστικά διακόσμησης 
περιπτέρου (Μετώπη ή πανό με 
το όνομα της Εταιρίας και τα 
λογότυπα της  ελληνικής 
συμμετοχής) 

• Καθαρισμό



HELLENIC PAVILION - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Και στις δύο επιλογές περιπτέρων περιλαμβάνονται στο κόστος όλα όσα αφορούν στην 
παρουσία της εταιρίας και στη συμμετοχή των στελεχών της στις εκδηλώσεις δικτύωσης Τα 
μόνα έξοδα που δεν περιλαμβάνονται είναι τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής και το κόστος για 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίες οργανώνονται από την AUSA

• Δικαίωμα στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων μέσα στο ελληνικό περίπτερο: Γραμματεία
και χώρο συναντήσεων (κατόπιν συνεννόησης)

• Καταχώρηση στον ειδικό κατάλογο του Ελληνικού Περιπτέρου (περιγραφή επιχειρηματικής 
δραστηριότητας & τετράχρωμη διαφήμιση) ο οποίος θα διανέμεται δωρεάν κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης

• Οργάνωση συναντήσεων Β2Β με εταιρίες του ενδιαφέροντος του Εκθέτη

• Γραμματειακή Υποστήριξη 

• Συμμετοχή στη Συνδρομή Μέλους στην AUSA ύψους 7.000$. Απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής στην έκθεση.

• Το λογότυπο της Εταιρίας θα εμφανίζεται σε κάθε ενημέρωση προς τα ΜΜΕ και 
γενικότερα στην προβολή της διοργάνωσης (προσκλήσεις,  Newsletters, ιστοσελίδα του 
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δελτία τύπου).

• Φωτογράφηση κατά τη διάρκεια των εγκαινίων και φωτογράφιση των περιπτέρων.

• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις δικτύωσης (networking events) οι οποίες διοργανώνονται από 
το Επιμελητήριο – Επίσημο δείπνο της Ελληνικής Αποστολής, Δεξίωση Εγκαινίων.



Hellenic Pavilion at AUSA 2022
Join us

Η συμμετοχή στο ελληνικό περίπτερο στην AUSA 2022 θα είναι μία 
πολύτιμη εμπειρία για όσους παρευρεθούν. 

Eλπίζουμε να σας συμπεριλάβουμε στην λίστα των εκθετών μας και να σας 
καλωσορίσουμε στην μεγαλύτερη έκθεση αμυντικού εξοπλισμού στη 
Βόρεια Αμερική.

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε τις εξειδικευμένες ανάγκες της 
εταιρείας: 

Βούλα Τσεριτζόγλου Γεωργία Μάμαλη
210 699.3559 (εσωτ. 10) 210 699.3559 (εσωτ. 24) 
v.tseritzoglou@amcham.gr g.mamali@amcham.gr
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