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AFEA Travel and Congress Services has been operating in the M.I.C.E. (Meetings, 
Incentives, Congresses, Events) and Business Travel industry over 30 years, 
providing customers with integrated services. 

The company is based in Athens since 1977 and since 2002 it operates offices 
in Thessaloniki with the aim to obtain maximum access in northern Greece. 
AFEA provides services to a wide client portfolio, such as major multinational 
corporations, private companies and enterprises, scientific and educational 
organizations, as well as governmental and public institutions, in Greece and 
worldwide. 

AFEA meets the customer’s needs for any meeting, incentive, congress, 
event or business travel by providing upscale and reliable services as well as 
creative ideas, a result of collective work and innovation. The company has 
been established as a leader in the business travel and meetings industry and 
is committed to provide cost effective and value for money solutions with return 
on investments for its clients.

The aim of AFEA is to operate as a partner and a consultant by providing 
clients with its expertise and know how in the business travel and meetings 
industry, and by making maximum use of its tools such as the meetings and 
events capabilities, supplier negotiation ability, offline and online technological 
resources etc. 

The company is a member of the most prestigious international travel and 
meetings industry associations, such as ICCA, IAPCO, EFAPCO, HAPCO, ACB, 
IATA, SITE, HATTA, SETE and invests on the continuous enhancement of the 
company sustainability culture and CSR through various methods such as: 

• Support of non-profit organizations 

• Support of charities 

• Green initiatives/ “Green meetings” 

The company is certified with ISO 9001:2008

We meet all your needs!

About us
SERVICES: 

• Congress & Event Management

• Destination Management

• Meetings & Incentives

• Business Travel Services

• Association Management

 

ToolS:

• Online Ticketing Management software

• Online Registration & Accommodation 
Management software 

• Wide network of suppliers worldwide 

• In-House Graphic design

• e Marketing tools, e.g. e newsletter,  
website content management system

• Travel Agency ERP

• Reporting 



Η εταιρία
Υπηρεσίεσ: 

• Συνέδρια & Εκδηλώσεις 

• Συμμετοχή σε Διεθνή & Πανελλήνια 
συνέδρια

• Ταξίδια επιβράβευσης 

• Business Travel Services 

• Destination Management

• Association Management

εργαλεία:

• Online συστήματα διαχείρισης και 
κρατήσεων εισιτηρίων και διαμονής 

• Online σύστημα διαχείρισης 
εγγραφών και διαμονής για  
συνέδρια  

• Ευρύ δίκτυο συνεργατών και  
προμηθευτών 

• In-House Creative/ Graphic design 

• e Marketing tools – e newsletter, 
σύστημα διαχείρισης website κ.λπ. 

• Σύστημα Διαχείρισης Τουριστικού 
Γραφείου (ERP system)

• Reporting 

Η AFEA δραστηριοποιείται στους τομείς της διοργάνωσης συνεδρίων, 
εκδηλώσεων και εταιρικών ταξιδιών, καθώς και παροχής 
ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
H εταιρία ιδρύθηκε το 1977 στην Αθήνα και από το 2002 διαθέτει γραφεία 
και στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα της AFEA σε συνεργασία με το ευρύ δίκτυο συνεργατών της είναι 
σε θέση να αναγνωρίσει τις ανάγκες του κάθε πελάτη και να ανταποκριθεί 
σε αυτές με ευελιξία και αμεσότητα. Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών, 
η ικανότητα διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές και η χρήση online 
και offline εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας «επιτρέπουν» στην AFEA να 
παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση και 
τη μέγιστη αποτελεσματικότητα για τον πελάτη. 

Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στo χώρο του business travel και της 
διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων παρέχοντας υπηρεσίες 
υψηλού επίπεδου σε εταιρικούς πελάτες. Στο πελατολόγιο της εταιρίας 
περιλαμβάνονται πολυεθνικές εταιρίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί φορείς καθώς και δημόσιοι οργανισμοί 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η AFEA είναι μέλος των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών στον χώρο 
διοργάνωσης συνεδρίων και παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως 
IAPCO, EFAPCO, IATA, ICCA, SITE, HATTA, HAPCO, SETE και ACB. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της AFEA είναι η συνεχής αναβάθμιση 
και ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας μέσα από ενέργειες ενίσχυσης 
της κοινωνικής ευθύνης:

• Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 

• Φιλανθρωπίες 

• Περιβαλλοντικές δράσεις. 

Η AFEA είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008

We meet all your needs!



As a company with long and significant experience in the meetings 
industry, AFEA has the know-how and expertise to design, organize 
and implement a congress or event of every type and size, national or 
international, medical, scientific, social or governmental in Greece and 
all around the world. 

The team of highly educated and well trained executives of AFEA has 
the knowledge to provide integrated, upscale services in the meetings 
and events industry. 

In addition to the above, AFEA can participate in the bidding procedures 
for international events, with actions that include the preparation and 
design of the full bidding file, as well as the representation of the country 
or destination during the bidding process. 

Association Management 

AFEA is a Professional Congress Organizer with very good knowledge of 
the rules and status of the Scientific Community and offers Association 
Management services. 

More specifically:

Congress
& Event Management 

SERVICES: 

• Budgeting

• Research & Selection of Congress Venue

• Sponsorship - Exhibition

• Scientific Program Administration –  
Online Abstract Manager

• Registration & Booking Management  

• Communication & Press

• Audiovisual support – New technologies

• Social Program

• Invited Speaker & Guest Management

• Onsite Event Management

• Full Secretarial Support

We meet all your needs!

• Strategic Planning
• Marketing Plan, 

Communication
• Sponsorship

• Administration and   
financial support

• Registration for Members

• Website Design 

• Support in the organization 
of the Association’s events

• Education

• Publication Management

• Secretarial Support

• Legal Support

• Reporting



Η AFEA διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση εθνικών και 
διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων κάθε τύπου στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Διαχειρίζεται έργα διαφόρων μεγεθών από εκδηλώσεις 
μικρού αριθμού ατόμων έως και συνέδρια με χιλιάδες συμμετέχοντες. 
Η δομή του συνεδριακού τμήματος της AFEA, το οποίο αποτελείται από 
ειδικά εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη, της επιτρέπει να παρέχει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα σχεδιασμού, οργάνωσης και 
διεκπεραίωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων. 
Επιπλέον, η AFEΑ αναλαμβάνει τη συμμετοχή σε διεκδικήσεις διεθνών 
συνεδρίων, με δράσεις που περιλαμβάνουν την προετοιμασία πλήρους 
φακέλου παρουσίασης του προορισμού και των συνεδριακών υπηρεσιών 
καθώς και την εκπροσώπηση της ομάδας διεκδίκησης και της χώρας κατά 
τη διαδικασία επιλογής. 
Association Management

Με γνώμονα την πολυετή και σημαντική της εμπειρία στην 
επαγγελματική οργάνωση Ιατρικών συνεδρίων, καθώς και την 
πολύ καλή γνώση των δεδομένων της Επιστημονικής Κοινότητας, 
η AFEA έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες της και 
στον Τομέα της Εσωτερικής Διαχείρισης Επιστημονικών Εταιριών.  

Συγκεκριμένα διαχειρίζεται τα εξής:

Congress
& Event Management 

Υπηρεσίεσ: 

• Προϋπολογισμός 

• Έρευνα & επιλογή     
συνεδριακού χώρου 

• Χορηγίες - Έκθεση 

• Διαχείριση επιστημονικού  
προγράμματος 

• Διαχείριση εγγραφών &  
κρατήσεων 

• Επικοινωνία & ΜΜΕ

• Οπτικοακουστική κάλυψη –  
νέες τεχνολογίες  

• Κοινωνικό πρόγραμμα πριν,   
μετά και κατά την διάρκεια του 
συνεδρίου

• Διαχείριση επισήμων και  
προσκεκλημένων ομιλητών

• Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη 
& διαχείριση - Online Reservation 
Management Tool 

We meet all your needs!

• Στρατηγικό Σχεδιασμό
• Διαχείριση Πωλήσεων & 

Επικοινωνίας
• Διαχείριση Χορηγιών 
• Διοικητική και Οικονομική 

Διαχείριση Επιστημονικής 
Εταιρίας 

• Διαχείριση Εγγραφών Μελών, 
Επικοινωνία με Μέλη

• Σχεδιασμό, Κατασκευή, 
Διαχείριση Ιστοσελίδας

• Υποστήριξη Διεκδίκησης 
Συνεδρίων

• Οργάνωση Επιστημονικών 
Συνεδρίων

• Διαχείριση Εκδόσεων 
Επιστημονικής Εταιρίας

• Πλήρη Γραμματειακή Υποστήριξη 
Επιστημονικής Εταιρίας

• Εκπαίδευση 
• Νομική Υποστήριξη



AFEA organizes conference participations at international and national 
congresses, exhibitions and meetings worldwide. The company 
implements all services involved in a conference participation, from 
registration, hotel accommodation and travel services to transportation, 
organization of social and cultural programs, etc. 

Additionally, AFEA has the expertise and know – how to organize 
incentives, tailor made to the customer needs. The professional team 
of AFEA provides customers with unique proposals for incentive trips in 
Greece and at any destination worldwide, with the aim to offer maximum 
return on their investment.

AFEA operates as a partner to each customer and provides consulting 
services based on its long term experience in the business travel and 
meetings industry. The main goal of the company is to deliver services 
that will enhance the clients brand identity and will have the maximum 
results. 

Meetings  
& Incentives  

SERVICES: 

• Research on International & National 
Congresses and Meetings 

• Group Accommodation &  
Registration Management 

• Integrated Travel services

• Destination Research & Inspection

• In-House Group Ticketing Consultant

• Proposals on themed events, activities,  
training and education programs

• Proposals on Reward schemes/ incentives 

• Social & Cultural program 

We meet all your needs!



Meetings & 
Incentives   

Υπηρεσίεσ: 

• Έρευνα για διεθνή και εθνικά συνέδρια 

• Διαχείριση ομαδικών εγγραφών  
& κρατήσεων

• Ολοκληρωμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες 

• Inspection visits

• In-house Group Ticketing Consultant

• Προγράμματα δραστηριοτήτων,  
εκπαιδεύσεις, team building 

• Προγράμματα επιβράβευσης 

• Κοινωνικά και πολιτιστικά προγράμματα 

• Μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες

Η AFEA διαθέτει εξειδίκευση στην οργάνωση μεμονωμένων και 
ομαδικών συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και συναντήσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η ομάδα της AFEA διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που αφορούν στη 
συμμετοχή του πελάτη στο εκάστοτε συνέδριο, παρέχοντας υπηρεσίες 
εγγραφής, ταξιδίου, διαμονής, μεταφορών καθώς και κοινωνικού 
προγράμματος πριν, κατά την διάρκεια και μετά το συνέδριο.  

Επιπλέον, διαθέτει την γνώση και την εμπειρία οργάνωσης ταξιδιών 
επιβράβευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ικανοποιώντας απόλυτα 
τις ανάγκες και τους στόχους του πελάτη, με ιδιαίτερα και πρωτότυπα 
θεματικά concept. 

Η AFEA αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη και λειτουργεί ως σύμβουλος 
πάντα με σκοπό την ανάδειξη της εταιρίας, του πελάτη ή/και του brand 
name του προϊόντος.  

We meet all your needs!



Greece is a versatile country of long history and traditions that combines 
the classical with the trendy and cosmopolitan in perfect harmony.  The 
destination offers great accessibility, numerous renovated venues and 
facilities and advanced infrastructure. 

AFEA is the ideal partner to provide integrated services for any meeting 
or event in Greece and to “guide” the visitor through the various 
experiences that the destination can offer. 

The motivated and dynamic team of AFEA offers innovative ideas 
and provides customers with efficient and reliable services that will 
guarantee an excellent and unforgettable event in Greece. As an expert 
DMC, AFEA has a wide supplier’s network that can offer support and 
solutions for any type of meeting or event. 

The variety of services offered by AFEA includes anything from an 
individual leisure trip to group teambuilding activities at the beach 
and from the organization of an international golf tournament to the 
organization of a gala dinner at an archeological site. Additionally, AFEA 
can provide land arrangement services for incoming international 
congresses. 

AFEA organizes many different types of events and meetings such as:
• Corporate Meetings/ Incentives 
• Press conferences & Product launches 
• VIP events
• Sports events (International golf tournaments,  

tennis tournaments, sailing events etc.)
• Customized Themed Events 

Destination 
Management

SERVICES: 

• DMC Services for International Events

• Travel & Accommodation services

• Venue research & proposals

• Proposals on themed events, activities, 
training and educational programs

• Health & Wellness activities proposals

• Sightseeing programs

• Social programs

• Event promotion & publicity 

• Private cruises & Sailing

• Car and yacht rentals

• VIP services 

• Inspection trips 

We meet all your needs!



Destination 
Management
Υπηρεσίεσ: 

• Έρευνα και προτάσεις για προορισμούς 

• Ειδικά προγράμματα θεματικού  
τουρισμού/ Δραστηριότητες και Team 
building activities 

• Πολιτιστικά και κοινωνικά προγράμματα  

• Διαχείριση αθλητικών διοργανώσεων 

• Ενοικίαση σκαφών

• Κρουαζιέρες 

• Υπηρεσίες VIP 

• Ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες

• Inspection trips

Η Ελλάδα προσφέρει μοναδικές τοποθεσίες, ιδανικές κλιματολογικές 
συνθήκες, προσβασιμότητα και μεγάλη εναλλαγή σε εικόνες, έτσι ώστε 
να αποτελεί ένα γοητευτικό προορισμό για τη διοργάνωση κάθε είδους 
συνεδρίου ή εκδήλωσης.  

Η εμπειρία της AFEA σε συνδυασμό με την άριστη γνώση του 
προορισμού συμβάλλει στην ανάδειξη του συνεδρίου ή της εκδήλωσης, 
ικανοποιώντας απόλυτα τις ανάγκες του πελάτη και προσφέροντάς του 
μοναδικές εμπειρίες από την Ελλάδα. 

η AFEA διοργανώνει εκδηλώσεις όπως:
• εταιρικά meetings
• ταξίδια επιβράβευσης (incentives)
• VIP εκδηλώσεις
• product launches
• διεθνή συνέδρια 
• αθλητικές διοργανώσεις (τουρνουά γκολφ, τένις,
αγώνες ιστιοπλοΐας  κλπ.) 

We meet all your needs!



The business travel services provided by AFEA are developed according 
to the international standards of the travel industry. The company 
has been providing these services to corporate clients in Greece and 
worldwide for more than 30 years. 

The experienced and well trained travel consultants provide cost effective 
and value for money travel solutions by making use of their on line and 
offline technological tools, business insights and consulting experience 
in the business travel industry. 

Additionally, AFEA has a very wide network of suppliers and partners on 
a worldwide scale which allows its experts to offer immediate solutions 
at any destination as well as achieve best possible rates through their 
negotiation practices. 

Business Travel 
Services  

SERVICES:

• Ticketing – Online booking systems

• Accommodation services –  
Online booking systems

• Car rentals

• Transfers

• Customer Service at the Athens  
International Airport 

• Exclusive Travel Consultant, on 24/7 availability 

• Individual participations at congresses  
and meetings in Greece and abroad

• Management of airline and hotel reward 
schemes as well as promotional offers 

• Travel Services Reporting 

We meet all your needs!



Business Travel 
Services  

Υπηρεσίεσ : 

• On – line κρατήσεις αεροπορικών 
εισιτηρίων, μέσω 2 συστημάτων

• On – line κρατήσεις ξενοδοχείων 

• Ενοικιάσεις οχημάτων

• Transfers 

• Υπηρεσίες κάλυψης των ταξιδιωτικών  
αναγκών του πελάτη στο Αεροδρόμιο  
Αθηνών με μόνιμο στέλεχος της εταιρίας 

• Παροχή αποκλειστικού ταξιδιωτικού  
συμβούλου στον πελάτη, με διαθεσιμότητα 
και πρόσβαση σε online σύστημα κρατήσε-
ων 24 ώρες το 24ωρο 

• Οργάνωση μεμονωμένων συμμετοχών  
σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Ενημέρωση για τις τρέχουσες προσφορές 
αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων και 
άλλων υπηρεσιών

• Εγγραφή σε προγράμματα επιβράβευσης 
ξενοδοχείων και αεροπορικών εταιριών

• Reporting για την ταξιδιωτική κίνηση  
των πελατών

Η AFEA έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προγράμματα ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, ούτως ώστε να εξυπηρετεί όλες τις 
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι της AFEA παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρικούς 
πελάτες και διαχειρίζονται εταιρικούς «λογαριασμούς», χρησιμοποιώντας 
όλα τα απαραίτητα και σύγχρονα online και offline εργαλεία, με σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την προσφορά υπηρεσιών “value 
for money”. 

Η AFEA αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη και σύμβουλο για οποιαδήποτε 
ταξιδιωτική υπηρεσία και αντιμετωπίζει τις ανάγκες κάθε πελάτη με 
μέγιστη προτεραιότητα. Η εταιρία διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών και 
προμηθευτών σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την άμεση πρόσβαση και 
την ευρεία επιλογή σε υπηρεσίες σε οποιοδήποτε προορισμό.

We meet all your needs!



Athens Head offices:

39-41 Lykavittou Street, Athens 106 72, Greece
Tel +30 210 366 8800 - Fax +30 210 364 6415
Email info@afea.gr 

Thessaloniki offices:

51-53 Ethnikis Antistaseos Street & 8 Aristeidou Steet
Thessaloniki 551 33, Greece
Tel +30 2310 48 66 10 - Fax +30 2310 48 70 66
Email thessaloniki@afea.gr www.afea.gr
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