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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ METROPOLITAN 
Βρίσκεται σε νευραλγική θέση δίπλα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αποτελώντας τον 
ιδανικό προορισμό, τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια.

Διαθέτει ευέλικτη διαμόρφωση των χώρων του σε ένα μόνο επίπεδο, προσφέροντας τις 
κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία οποιασδήποτε εκδήλωσης από 100 μέχρι 20.000 άτομα. 

Προσφέρει νέας τεχνολογίας εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η καινοτόμος αισθητική και οι πράσινες διαδικασίες λειτουργίας του δημιουργούν ένα 
ελκυστικό και πρωτότυπο χώρο για κάθε εκδήλωση. 

Οι χώροι στάθμευσης είναι άπλετοι και λειτουργικοί για κάθε περίπτωση, καλύπτοντας 
συνολικό χώρο 100.000τ.μ.
Διαθέτει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αεροπλάνο, 
λεωφορείο, μετρό, προαστιακό) από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Υπάρχουν πολλαπλές κοντινές επιλογές για περιηγήσεις και αξιοθέατα (παγκόσμια ιστορικά 
μνημεία, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές στην φύση, διασκέδαση και αγορές).

Βρίσκεται σε ευχάριστη και ασφαλή περιοχή. 
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Ο απόλυτος προορισμός εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων

Το Metropolitan Expo αποτελεί τον πλέον σύγχρονο χώρο 
εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα, 
παρέχοντας εγκαταστάσεις και υπηρεσίες διεθνών 
προδιαγραφών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο λειτουργικά 
κέντρα στη Νότια Ευρώπη. 
Βρίσκεται σε προνομιακή θέση, δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», διαθέτοντας εύκολη και 
γρήγορη πρόσβαση, καθώς και άπλετους χώρους στάθμευσης. 
Σχεδιασμένο με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα αισθητικής και 
λειτουργικότητας, εξασφαλίζει ευελιξία, πολλαπλότητα χρήσεων 
και περιβαλλοντική διαχείριση.
Το Metropolitan Expo, από το άνοιγμά του το 2009, έχει 
φιλοξενήσει ένα μεγάλο αριθμό εντυπωσιακών εκθέσεων, 
σημαντικών εταιρικών εκδηλώσεων, επιστημονικών συνεδρίων 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Σας καλωσορίζουμε σε μια ενδιαφέρουσα περιήγηση, μέσα από 
τις επόμενες σελίδες, στους χώρους και τις εγκαταστάσεις μας, 
και θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς να σας προσφέρουμε τις 
υπηρεσίες μας στην επόμενη διοργάνωσή σας.
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μικτή στεγασμένη επιφάνεια

θέσεις στάθμευσης 

των επισκεπτών μας χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τους σταθμούς των δημόσιων συγκοινωνιών

 από το κέντρο της πόλης

επισκέπτες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018

άτομα χωρητικότητα σε μία αίθουσααπό 100 έως

Το METROPOLITAN σε ΑΡΙΘΜΟΥΣ



ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟ METROPOLITAN
Το Metropolitan Expo αποτελεί ένα πολλαπλών 
χρήσεων και λειτουργικό χώρο, ιδανικό για:
• Εκθέσεις
• Συνέδρια
• Εταιρικές παρουσιάσεις & παρουσιάσεις νέων
   προϊόντων
• Ημερίδες και συμπόσια  
• Σεμινάρια
• Συνεντεύξεις Τύπου & διαλέξεις
• Επιστημονικές συναντήσεις 

Όπως επίσης και για  
Πολιτιστικές εκδηλώσεις (καλλιτεχνικά, αθλητικά γεγονότα, θέατρο) 
Συναυλίες
Φεστιβάλ
Γυρίσματα διαφημιστικών spots, τηλεοπτικών προγραμμάτων και 
κινηματογραφικών ταινιών (studios) 
Μεγάλου μεγέθους εκδηλώσεις (απονομές βραβείων, γιορτές) 

Στο Metropolitan Expo στοχεύουμε πέρα από την απλή φιλοξενία 
της εκδήλωσής σας. Φροντίζουμε να σας προσφέρουμε το χώρο 
για να οραματιστείτε και να δημιουργήσετε την απόλυτη εκδήλωση.
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Διοργανώνετε

Το Metropolitan Expo αποτελεί τον απόλυτο εκθεσιακό προορισμό. 

Οι 4 εκθεσιακές του αίθουσες έχουν μέγεθος από 6.200 έως 
13.000 τ.μ., δίνοντας τη δυνατότητα στους διοργανωτές να 
διαμορφώσουν τους χώρους με βάση τις ανάγκες της έκθεσής 
τους. Όλες οι αίθουσες βρίσκονται σε ένα ενιαίο επίπεδο, έχουν 
ύψος από 7 έως 12 μέτρα και παρέχουν εύκολη πρόσβαση στους 
επισκέπτες και σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ένας κεντρικός διάδρομος, με φυσικό φως, συνδέει όλες τις 
αίθουσες, καθώς και τα δύο lobbies και τις συνεδριακές αίθουσες. 
Εστιατόρια, καφέ-μπαρ, βεστιάρια, business centre, κέντρο Τύπου, 
τηλέφωνα κοινού και χώροι ανάπαυσης βρίσκονται λειτουργικά 
τοποθετημένα σε διάφορα σημεία.

Λόγω της στρατηγικής του θέσης δίπλα στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών και προσφέροντας 5.000 θέσεις στάθμευσης, αποτελεί 
τον ιδανικό χώρο για να φιλοξενήσει την έκθεσή σας.

6

Επιλέξτε Metropolitan Expo
εκθέσεις;
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Σχεδιάζετε να οργανώσετε ένα μικρού ή μεγάλου μεγέθους 
συνέδριο; Το Metropolitan Expo είναι ο χώρος που ψάχνετε. Από τα 
αρχικά στάδια και σε όλη τη διαδρομή έως την ολοκλήρωση της 
εκδήλωσής σας, η επαγγελματική μας ομάδα και οι συνεργάτες της, 
σας διαβεβαιώνουν για την απόλυτη επιτυχία του συνεδρίου σας.

Μπορούμε να φιλοξενήσουμε συνέδρια από 100 έως 20.000 
άτομα, προσφέροντας σύγχρονους και λειτουργικούς συνεδριακούς 
χώρους σε ένα από τα καλύτερα συνδεδεμένα κέντρα της Ευρώπης.

Επιπλέον, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά την 
τεχνική υποστήριξη και την εστίαση. Οι συνεργάτιδες εταιρίες 
μπορούν να λειτουργήσουν ως one-shop-stop για όλες τις ανάγκες 
του συνεδρίου σας.

Το Metropolitan Expo βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία της 
Αττικής. Μουσεία, αξιοθέατα, μεγάλα ξενοδοχεία, καταστήματα, 
εστιατόρια και νυχτερινή ζωή, όλα είναι εύκολα προσβάσιμα από το 
κέντρο μας. 

Διοργανώνετε

Επιλέξτε Metropolitan Expo
συνέδρια;
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Διαθέτουμε τον πλέον πολυχρηστικό και ευέλικτο χώρο 
εκδηλώσεων στην Ελλάδα με πάνω από 50.000τ.μ. χώρους σε ένα 
και μόνο επίπεδο, για να δημιουργήσετε τη δική σας εκδήλωση. Το 
Metropolitan Expo μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί έτσι ώστε να 
ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις σας.

Το κέντρο μας είναι ένας καταξιωμένος προορισμός για μεγάλες 
εκδηλώσεις. Εκτός αυτού, αποτελεί την ιδανική τοποθεσία για τη 
διοργάνωση και μικρότερων διοργανώσεων, όπως συναντήσεις,  
δεξιώσεις,  παρουσιάσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και parties.

Στο Metropolitan Expo είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που έχουμε 
ήδη φιλοξενήσει μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων των 
μεγαλύτερων εταιριών της Ελλάδας και διεθνούς βεληνεκούς 
θεματικές εκδηλώσεις, όπως τα "Special Olympics Athletes 
Welcome” και την παραλαβή του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 
στην Αθήνα.

Οι μεγαλύτερες αίθουσες της Αθήνας μπορούν να φιλοξενήσουν 
μέχρι 9.000 προσκεκλημένους σε ροτόντες ή 20.000 άτομα για 
δεξιώσεις.

Διοργανώνετε

Επιλέξτε Metropolitan Expo

εταιρικές
ή θεματικές εκδηλώσεις;
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Διοργανώνετε

Επιλέξτε Metropolitan Expo

συναντήσεις
ή ημερίδες;

Το Metropolitan Expo έχει μεγάλη ευελιξία διαμόρφωσης χώρων, 
καθιστώντας το ιδανικό για τη φιλοξενία ακαδημαϊκών συνεδρίων, 
σεμιναρίων, ιατρικών συνεδρίων, workshops και κάθε είδους  
εκδηλώσεων, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων.

Οι εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιασθεί και λειτουργούν με υψηλά 
πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Το κέντρο 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2009 σχεδιασμένο με ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα. Οι υποδομές του μπορούν 
εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες και της πλέον απαιτητικής 
εκδήλωσης.

Βρίσκεται δίπλα στο Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών και είναι 
εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το Metropolitan 
Expo είναι ένας χώρος εκδηλώσεων που αξίζει να γνωρίσετε. 
Επιπλέον, ομάδα συνεργατών μας μπορεί να σας συμβουλεύσει 
σχετικά με ενδιαφέρουσες εκδρομές, περιηγήσεις, κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα.
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Διοργανώνετε

Επιλέξτε Metropolitan Expo

Διοργανώνετε μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψάχνετε για ένα 
ευέλικτο χώρο, με εύκολη πρόσβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς 
και επαρκή χώρο στάθμευσης; Το Metropolitan είναι ο απόλυτος 
χώρος για εσάς.

Απλά ρωτήστε μας για να σας ξεναγήσουμε στις υποδομές μας.

Στην αίθουσα 4  - με καθαρό ύψος 12 μέτρων και χωρίς κολώνες 
- μπορούμε να σας προσφέρουμε χώρο έως 12.000 άτομα, για 
συναυλία ή θεατρική παράσταση. Οι υπόλοιπες 3 αίθουσες 
μπορούν να φιλοξενήσουν 20.000 άτομα περίπου η κάθε μία.

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα για να συμβάλλουμε στην πλέον 
επιτυχημένη και αξιόλογη εκδήλωσή σας. Η ομάδα μας και οι 
συνεργάτες της έχουν πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη 
εκδηλώσεων, δίνοντας απεριόριστα περιθώρια υλοποίησης στις 
δημιουργικές σας ιδέες.

14

εκδηλώσεις;
πολιτιστικές



15



Υπηρεσίες
Υψηλής αισθητικής και ευρύχωροι χώροι υποδοχής (lobbies) (2)

Πλήρως εξοπλισμένα γραφεία διοργανωτών και στα δύο lobbies

Ευρύχωρος κεντρικός διάδρομος (πλάτους 7μ.) που συνδέει όλους 
τους χώρους

Σύγχρονος οπτικοακουστικός εξοπλισμός στις συνεδριακές 
αίθουσες

Δωρεάν υπηρεσίες ασύρματου internet σε όλους τους χώρους

Ενσύρματο δίκτυο και internet

Προηγμένο σύστημα κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση)

Δυνατότητα ανάρτησης από την οροφή σε όλες τις αίθουσες

Ενδοδαπέδιο δίκτυο ηλεκτρικών παροχών

Μεγάλο ύψος αιθουσών (από 6 έως 12 μέτρα)

Ενδοδαπέδιο δίκτυο υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - 
αποχέτευση)

Ευρύχωροι αποθηκευτικοί χώροι

Πολυτελή εστιατόρια (2)

Καφετέριες (7)

Σημεία πληροφόρησης κοινού

Απόλυτη προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους του κέντρου για 
άτομα με ειδικές ανάγκες

Τηλεφωνικοί θάλαμοι κοινού

Οθόνες αφίξεων/αναχωρήσεων πτήσεων αεροδρομίου και δρομολογίων μετρό 
και προαστιακού σιδηροδρόμου

Βεστιάρια (2)

Business Center

Κέντρο Τύπου

Κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης εκθετών (2)

Πολλοί χώροι ξεκούρασης επισκεπτών

Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, με συνεχή παρουσία γιατρού

Δυνατότητα συχνής και τακτικής εσωτερικής συγκοινωνίας (shuttle bus),
που συνδέει τους χώρους στάθμευσης και τους σταθμούς δημοσίων 
συγκοινωνιών με το κέντρο
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η πρόσβαση στο Metropolitan Expo είναι πολύ εύκολη και γρήγορη, 
με πολλαπλές επιλογές μεταφοράς, από μετρό και λεωφορείο μέχρι 
αεροπλάνο και αυτοκίνητο.

Βρίσκεται στο τέλος της Αττικής Οδού, προς το αεροδρόμιο, μόνο δύο 
χλμ. μετά τα κτήρια του αεροδρομίου και λίγα λεπτά από τους 

Οδικώς:
Μέσω της Αττικής Οδού, 2 χλμ. μετά τα κτήρια του 
αεροδρομίου

Αεροπορικώς:
Το Metropolitan Expo απέχει μόλις 3 λεπτά από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Μετρό:
Στάση Αεροδρομίου

Προαστιακός Σιδηρόδρομος:
Στάση Αεροδρομίου

Λεωφορεία:
Όλα express λεωφορεία για το αεροδρόμιο. Επίσης, συνδέεται με τα λιμάνια 
του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω shuttle bus μεταξύ του αεροδρομίου και 
των σταθμών των μέσων μαζικής μεταφοράς με το Metropolitan Expo. 

σταθμούς του μετρό και του προαστιακού σιδηροδρόμου, με 
τους οποίους υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω shuttle bus.

Τέλος η θέση του το καθιστά ιδανικό προορισμό για όσους 
ταξιδεύουν αεροπορικώς από το εξωτερικό και την Ελλάδα.
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 Μέσα μαζικής μεταφοράς
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Metropolitan Expo έχει επιλέξει την EXPOWORK, μία 
από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρίες 
στην Ελλάδα, για την παροχή τεχνικών και άλλων 
υπηρεσιών για  τους διοργανωτές και συμμετέχοντες των 
εκδηλώσεων που φιλοξενεί.
Το κέντρο μας λειτουργεί ως “one-stop-shop” για όλες 
τις απαραίτητες υπηρεσίες και τον εξοπλισμό των 
φιλοξενούμενων εκδηλώσεων.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπηρεσιών της Expowork είναι:
Κατασκευή περιπτέρων • Ενοικίαση επίπλων • Ηλεκτρικές 
παροχές και εγκαταστάσεις • Σήμανση χώρων και 
διαφημιστικές εκτυπώσεις • Υπηρεσίες καθαρισμού • 
Φύλαξη και υπηρεσίες ασφαλείας • Διαχείριση χώρων 
στάθμευσης • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός • Υπηρεσίες 
internet και δικτύων • Μεταφορές και logistics

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Στο Metropolitan Expo, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις υπηρεσίες εστίασης.
Η συνεργάτιδα εταιρία catering AIRCANTEEN έχει επενδύσει σημαντικά στην 
ανάπτυξη,  λειτουργία,  διακόσμηση και διαχείριση των δύο εστιατορίων και των επτά 
καφετεριών που είναι διαθέσιμες στο κέντρο.
Στόχος της είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.
Η Aircanteen μπορεί να καλύψει οποιασδήποτε υπηρεσία εστίασης ζητείται για τη 
φιλοξενία εκδηλώσεων όπως εγκαίνια, επίσημα δείπνα, κοκτέιλ, γεύματα και διαλείμματα 
για καφέ.

Επισκεφτείτε το site μας 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ATHENS METRPOLITAN EXPO Α.Ε.
Διεθνές Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
Διεύθυνση: Κτήριο 603Α, θυρίδα 80072 
19019 Σπάτα Αττικής
Τ. (+30)2103542900 – Φ (+30)2103542910
www.metropolitanexpo.gr • info@metropolitanexpo.gr
www.facebook/Metrpolitanexpo

Μέλος των: Πιστοποίηση:





www.facebook.com/MetropolitanExpo


