
Τον επόμενο Οκτώβριο διοργανώνεται το 2ο bebefest!

Το μοναδικό φεστιβάλ εγκυμοσύνης και βρεφικής ηλικίας , με μεγάλο πρωταγωνιστή την νέα οικογένεια!
Στο πρώτο bebefest που διεξήχθη στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου στις 20 & 21 Οκτωβρίου 2018
παρουσιάστηκαν στους επισκέπτες

• Ποικιλία εκθέματων πολύ όμορφα παρουσιασμένα
• Πλήθος σεμιναρίων με θέματα ανάλογα των ενδιαφερόντων των επισκεπτών
• Βιωματικά μαθήματα

και κληρώθηκαν εξαιρετικά δώρα, προσφορά των εταιρειών για τους γονείς, αφού το bebefest έχει στόχο να κάνει 
εύκολη τη ζωή των νέων γονιών ή αυτών που θέλουν να γίνουν.

Έτσι καταφέραμε να συνδέσουμε τους γονείς και τις οικογένειες με την προσφορά κάθε επιχείρησης, οργανισμού 
που παρέχει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση και να θεσμοθετήσουμε ένα ετήσιο καταρχήν ραντεβού.

Όλοι οι γονείς έχουν πλέον ένα σημείο συνάντησης σε προκαθορισμένο τόπο και χρόνο, το Bebefest!

Ο αριθμός των επισκεπτών ήταν 3000 άτομα που στην πλειονότητά τους ήταν ζευγάρια ηλικίας 25-40 ετών και 
εκ των οποίων πάνω απ το 60% των γυναικών βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Η προσέλευση εκτός των 
εισητηρίων έγινε και με προσκλήσεις οι οποίες είχαν μοιραστεί σε στοχευμένα σημεία. Η είσοδος για τα παιδιά και 
τους ανέργους ήταν δωρεάν.

Οι επισκέπτες αποδέχτηκαν το νέο γεγονός με μεγάλο ενθουσιασμό αφού εκτός της μεγάλης συμμετοχής τους στα 
post των social media και στο inbox υπήρξαν πάνω απο 1000 προκρατήσεις ζευγαριών για εισιτήρια εισόδου 500 
προκρατήσεις ζευγαριών για σεμινάρια, πράγμα που μας οδηγεί στο 2ο Bebefest να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο 
το ήδη πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων αφού αποτελούν και αυτά πόλο έλξης για το φεστιβάλ.

Ο χώρος διαμορφώνεται έτσι ώστε να διευκολύνει τις μητέρες που έρχονται να θηλάσουν τα μωρά τους με ησυχίααν 
το επιθυμούν ,ή να τα ταΐσουν στην αίθουσα θηλασμού, να τ’ αλλάξουν στην αίθουσα αλλαγής πάνας και έτσι να 
συμμετέχει όλη η οικογένεια στη μεγάλη αυτή γιορτή της μητρότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου, το φεστιβάλ αποκτά πλέον τον δικό του αποκλειστικό χαρακτήρα και η επόμενη 
διοργάνωση θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένη από άποψη θεματολογίου, εκθετών και φυσικά επισκεπτών.
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Συνεπώς οι 69.000 έγγαμες γυναίκες χωρίς κανένα παιδί και οι 135.000 με ένα παιδί (που προγραμματίζουν την 
οικογένειά τους,είναι ήδη έγκυος ή έχουν μικρά παιδιά), σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένες 
στην περιφέρεια Αττικής, ενδιαφέρονται να μάθουν μέσα στο Bebefest για όλες τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες ή τα 
προϊόντα που εσείς επιθυμείτε να τους δώσετε.

Ειδικότερα το κοινό αποτελείται

• Ζευγάρια που πρόκειται σύντομα να αποκτήσουν το πρώτο τους μωρό.
Εδώ θα διαλέξουν τα είδη εγκυμοσύνης, τα βρεφικά είδη και θα ενημερωθούν για το κάθε ένα, θα παρακολουθήσουν 
ομιλίες επιστημόνων για θέματα που τους απασχολούν, σεμινάρια (θηλασμού, ασκήσεων γιόγκα, fitness κ.λ.π.).

• Ζευγάρια που έχουν δημιουργήσει ήδη οικογένεια.
Εδώ θα βρουν είδη που θα τους χρειαστούν για αυτή τη περίοδο της ζωής τους και του μωρού τους, που θα 
διευκολύνουν τις εξόδους τους, την διατροφή του μωρού και απαντήσεις σε θέματα λοχείας, ανατροφής του μωρού 
τους, σχέσεων του ζευγαριού στην νέα τους κατάσταση κλπ.

Το bebefest διοργανώνεται στον εκθεσιακό χώρο Περιστερίου έναν χώρο όπου θα έχουν εύκολη πρόσβαση αφού
είναι μόλις 3 λεπτά περπατήματος απ το σταθμό μετρό της Ανθούπολης. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Άλσος όπου
θα βρουν την ευκαιρία μετά την επίσκεψη στο bebefest ή σε ένα διάλειμμα να περπατήσουν ανάμεσα στο πράσινο
και να παίξουν τα παιδιά στην παιδική χαρά.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την ηλικιακή ομάδα του target group
προγραμματίζονται τα παρακάτω:

• Συνεχής ενημέρωση του site www.bebefest.gr : Με άρθρα στο bebeblog, με ομιλητές, με εκθέματα
• Ενημέρωση των σελίδων στα social media καθημερινά με γραφικά post και video.
• Προώθηση του ιστότοπου με adwards
• Banner του bebefest με συνεργασίες σε αντίστοιχης θεματολογίας sites
• Προβολή του bebefest σε sites οργανισμών για το παιδί.
• Αεροπανό γεφυρών (τρείς μήνες πριν το γεγονός)
•  Εκτύπωση προσκλήσεων δωρεάν εισόδου.
• Δωρεάν διανομή καταλόγων συμμετεχόντων με όλους τους τρόπους συμμετοχής στους επισκέπτες
• Δωρεάν διανομή τσαντών στους επισκέπτες
Οι συμμετέχοντες παροτρύνονται για την παροχή στους επισκέπτες μεγάλων εκπτώσεων - προφορών

Τρόποι συμμετοχής

Με stands
Με χορηγία
Με χορηγία προϊόντος
Με Σεμινάριο εφόσον αυτό ταιριάζει στην θεματολογία του φεστιβάλ
Με χορηγία επικοινωνίας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την διοργάνωση
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