
11

ΠΑΡΑΓΩΓΗ



4

Περιεχoμενα

Οι επιτυχίες συνεχίζονται

Οι πρώτες σκέψεις… 

Οι γιγαντιαίοι «Δεινόσαυροι» 

ταξιδεύουν στην Κύπρο

Μια θεματική έκθεση με κύρος 

Η συναρπαστική εμπειρία 

Ένα διαφορετικό θεματικό πάρκο 

Το ισχυρότερο brand name

Η φιλοσοφία

Άννα
Rectangle



5

Τα βασικα ΤμημαΤα Του Παρκου Δεινοσαυρων 
 

 

Π

 

Δράσεις, ψυχαγωγία και διαδραστικότητα  
Κοινό-στόχος

Κατηγορίες Χορηγών 
Π
Χορηγός
Υ οστηρικτής

Τρόποι επικοινωνίας
         

     

χορηγικη ΠροΤαση/
σχεΔιο χορηγιασ

εΠικοινωνια – 
Προωθηση

αρουσιαστής

π

Καφετερια
Φωτογράφιση

ωλητήριο
απόδραση και η εμπειρια ανασκαφής

Η εμπειρία επιβίωσης
Η 

Χρονομηχανή - 
Υποδοχή

Μουσείο 

Άννα
Rectangle



66

                  
              

     

        
        

      
       

       

        
          

           
       

       
        

     

H Eksagon Exhibitions συνεχίζει να πρωτοπορεί στον
τομ έα σχεδιασμού, ανάπτυξης & δημιουργίας θεματικων
πάρκων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Πανευρωπαϊκή αίσθηση προκάλεσαν μεταξύ άλλων, η
δημιουργία και παρουσίαση των θεματικών πάρκων «Οι
γ ιγα ντια ίο ι Δ ε ινόσ α υρο ι» , «Explore the Ice Age
Exhibition», «Chocolate Park» αλλά και έκθεση «Νικολά
Τέσλα: Ο Άνθρωπος που εφηύρε το μέλλον».

Οι τελευταίες δημιουργίες της ομάδας μας σε συνεργασία
με την ομάδα των Dream Workers είναι τα δύο μοναδικά
μυθολογικά πάρκα της Ελλάδας, την «Οδύσσεια» και το
πάρκο «Ηρακλής – Οι 12 Άθλοι».

Σήμερα η Eksagon Exhibitions επιχειρεί να δημιουργήσει
ένα ξεχωριστό γεγονός στην Κύπρο συνδυάζοντας την
ψυχαγωγία και εκπαίδευση. To "Πάρκο Δεινοσαύρων"!



Οι πρώτες σκέψεις… 

Η «πρώτη σκέψη» για την υλοποίηση του θεματικού πάρκου «Δεινόσαυ-

ροι», ξεκίνησε από την ανάγκη να δημιουργηθεί στη χώρα μας ένας πραγ-

ματικά  ποιοτικός χώρος, αφιερωμένος στα πιο μυστήρια αλλά ταυτόχρονα 

και πιο αγαπημένα πλάσματα που έζησαν στον πλανήτη μας. 

Η  πρόταση για τη δημιουργία του απόλυτα πρωτότυπου και διαδραστικού θε-

ματικού πάρκου «Δεινόσαυροι» στη Θεσσαλονίκη, αποδείχτηκε σωστή γιατί ήδη 

έχει αγκαλιαστεί με ενθουσιασμό από εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Είναι ση-

μαντικό ότι λαμβάνει υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες 

της χώρας μας, τα χαρακτηριστικά της ελληνικής, παιδοκεντρικής οικογένειας, τις 

ανάγκες των Κύπριων και ξένων  επισκεπτών και  τον  βαθμό  απόδοσης  του  κάθε

 

    

επιλεγμένου  θέματος  που  παρουσιάζεται.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν πολυθεματικό χώρο, με στοιχεία  μοναδικότητας    

και με βασικό παράγοντα λειτουργίας του τη σύνθεση προσαρμοσμένων             

δράσεων   στα πρότυπα αντίστοιχων χώρων της Ευρώπης, της Ασίας και της         

Αμερικής.
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ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Οι γιγαντιαίοι 
«Δεινόσαυροι» 

ταξιδεύουν στην Κύπ ο

Το συναρπαστικό ταξίδι των Δεινοσαύρων, ξεκινησε από την Θεσσαλονίκη το 2017  και    
Αθήνα το 2018 και αποτέλεσε διεθνώς ένα από τα κορυφαία πιο ελκυστικά και ποιοτικά  
Πάρκα. Από αυτά τα 2 πάρκα, προέκυψε η συνεργασία με το Sofia  RIng  Mall  στην         
Βουλγαρία. 

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας την Ελλάδα, το πάρκο γνώρισε σπουδαία επιτυχία με 
μεγάλη προβολή και τεράστια επισκεψιμότητα. Απέσπασε επαινετικά σχόλια από τα ΜΜΕ 
και τους  εκατοντάδες  χιλιάδες  επισκέπτες.

σ

Με ακόμα μεγαλύτερη εμπειριά και τεχνογνωσία πλέον, με περισσότερες ιδέες, ξεκινά ένα 
μεγάλο ταξίδι. Ο επόμενος σταθμός είναι η Κύπρος, όπου για πρώτη φορά παρουσιάζεται 
σε πλήρη ανάπτυξη από τον Ιουλίο εώς τον Αύγουστο 2021  στην Λεμεσό και                
συγκεκριμένα στον Ποταμό Γερμασόγιας.

ρ
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Μια θεματική  
έκθεση με κύρος 

12

Η θεματική έκθεση δεινοσαύρων διαθέτει την       
πολύ «βαριά» υπογραφή και την επιμέλεια του 
Daming Zhong, κορυφαίου Κινέζου παλαιοντολόγου
 ο  οποίος  έχει  σχεδιάσει  την  έκθεση  βασισμένος      στην

 
 

εμπειρία  ως  Παλαιοντολόγος  στο    
  

3ο
 

μεγαλύτερο
 

      
μουσείο  δεινοσαύρων    στον

 
κόσμο.
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Ένα διαφορετικό 
θεματικό πάρκο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, το θεματικό πάρκο «Δεινόσαυ-

ροι» αποτελεί ένα ξεχωριστό υπόδειγμα θεματικού πάρκου στο 

είδος του. 

Περιλαμβάνει πρωτότυπες ιδέες που σχεδιάστηκαν, κατά βάση, για τις 

ανάγκες της οικογενειακής ψυχαγωγίας και των σχολικών επισκέψεων, 

οι οποίες καλύπτουν όμως και τα ενδιαφέροντα των μεμονωμένων, ενή-

λικων επισκεπτών.

Με τον σχεδιασμό του το συγκεκριμένο πάρκο υπερβαίνει το στάδιο 

της απλής παρουσίασης ηρώων, ονομάτων, εικόνων, ιστοριών και σκη-

νογραφίας και περνάει στη φάση της συνεκτικής εμπειρίας. Μικροί και 

μεγάλοι επισκέπτες θα γνωρίσουν και θα «δουν» τους τεράστιους και 

αγαπημένους δεινόσαυρους, όπως ποτέ μέχρι σήμερα μέσα από βιβλία, 

ταινίες, παραμύθια, κινούμενα σχέδια, εκπομπές και κόμικς. 

Από την αρχή μέχρι το τέλος του θεματικού πάρκου ο επισκέπτης πα-

ρακολουθεί, αλληλεπιδρά και συμμετέχει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι 

στην εποχή των δεινοσαύρων.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια βιωματική εμπειρία που θα έχει το κοινό 

ώστε ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στον χώρο, να υπάρχει έντονη η 

αίσθηση ότι βίωσε και έμαθε πολλά, ενδιαφέροντα, νέα και σημαντικά 

πράγματα. 
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Το ισχυρότερο  
brand name 

Οι παγκόσμιες έρευνες που απα-

ντούν στο ερώτημα «ποια είναι τα 

θέματα που αποτελούν τις πρώτες επι-

λογές για την εκπαιδευτική και οικογε-

νειακή ψυχαγωγία», κατατάσσουν δια-

χρονικά, το θέμα των «δεινοσαύρων» 

σταθερά στις κορυφαίες επιλογές. 

Η ελκυστικότητα του θέματος ενός πάρ-

κου δεινοσαύρων ήρθε για να μείνει μετά 

το blockbuster Jurassic Ρark, έχοντας αυ-

ξήσει κατακόρυφα τη δίψα και την πε-

ριέργεια του κόσμου για πληροφορίες 

και δεδομένα για ένα τέτοιου βεληνε-

κούς θέμα. Παγκόσμιας εμβέλειας επι-

μορφωτικά κανάλια, όπως το National 

Geographic και το Discovery Channel με 

πολυδάπανα ντοκιμαντέρ και 3d απει-

κονίσεις μάς χάρισαν κλεφτές ματιές σε 

απάτητο, από το ανθρώπινο είδος,  χω-

ροχρόνο. Με το ταξίδι στον χρόνο που 

κάνουν οι επισκέπτες στο πάρκο, όχι 

μόνο αποκτούν δικαίωμα να «κρυφοκοι-

τάξουν»,  αλλά καταφέρνουν να …εισβά-

λουν στην εποχή της κυριαρχίας των δει-

νοσαύρων, ακόμα και να συνυπάρξουν 

για λίγο με αυτούς!





Η φιλοσοφία 

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται ο σχε-
διασμός του πάρκου Δεινοσαύρων, είναι 

να παρέχει διαρκή εκπαίδευση και ψυχαγω-
γία σε έναν ειδικά θεματοποιημένο και       
διαμορφωμένο χώρο, όπου τα παιδιά μέσω 
του υπεύθυνου περιήγησης, εκπαιδεύονται, 
ενημερώνονται αλλά και «βιώνουν», ταξι-  
δεύο ντας πίσω στον χρόνο, στην προϊστορική 
επο χή όπου έζησαν οι Δεινόσαυροι. 

Επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά του θεμα-
τικού πάρκου: 
•  Πρωτοτυπία
•  Ελκυστικότητα της ιδέας και του θέματος
•  Ποιοτικός συνδυασμός ψυχαγωγίας και εκπαί- 

δευσης
•  Ανταποδοτικότητα στο κόστος τού εισιτηρίου  

με δεκάδες δωρεάν παροχές 
•  Κάλυψη διαφοροποιημένων αναγκών ψυχαγω-

γίας
•  Ολοκληρωμένη σειρά δραστηριοτήτων (φαγη- 

τό, δράσεις, παιχνίδι κ.λπ.) 
•  Ευδιάκριτος δραματολογικός ιστός
•  Υψηλή αισθητική
•  Διαδραστικότητα
•  Ασφάλεια

Άννα
Type Writer


Άννα
Type Writer


Άννα
Type Writer


Άννα
Type Writer


Άννα
Type Writer


Άννα
Type Writer
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ΤΑ βΑΣΙΚa 
ΤΜhΜΑΤΑ 

ΤΟυ ΠaρΚΟυ 

ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 
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ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜhΜΑΤΑ ΤΟυ ΠaρΚΟυ ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 

Οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες βρίσκονται στο πιο παρά-
ξενο μουσείο - πάρκο του κόσμου. Χωρίς να το γνωρίζουν 

μπαίνουν σε μια μοναδική εφεύρεση και είναι έτοιμοι να ανοί-
ξουν όλες τις «πόρτες» της φαντασίας τους. 

Στη ρεσεψιόν γίνεται η υποδοχή και η πρώτη ενημέρωση των επι-
σκεπτών. Εκεί προσφέρεται όλο το πληροφοριακό και έντυπο υλικό 
που χρειάζονται όσοι ξεκινούν το φανταστικό ταξίδι πίσω στον χρό-
νο. Στον χώρο αναμονής κυριαρχούν οι μεγάλες εικόνες δεινοσαύ-
ρων ως μοναδικά σημεία φωτογράφισης.

υποδοχή 

24
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ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜhΜΑΤΑ ΤΟυ ΠaρΚΟυ ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 

26

Η ξενάγηση στο μουσείο δεινοσαύρων έχει 
ξεκινήσει και όλα μοιάζουν φυσιολογι-

κά. Αναπάντεχα οι επισκέπτες μαθαίνουν ότι 
ο ευχάριστος περίπατος μπορεί να εξελιχθεί 
σε μια σπάνια και περιπετειώδη «απόδρα-
ση».

Η πρώτη γνωριμία με τον κόσμο των δεινοσαύ-
ρων γίνεται με την ενημέρωση στα γενικότερα 
στοιχεία που αφορούν την παρουσία τους στον 
πλανήτη μας μέχρι και την εξαφάνισή τους. 

Ενημερώνονται ότι κατά τη διάρκεια της ξενά-
γησης στον θαυμαστό κόσμο των δεινοσαύρων 
πρέπει να ανακαλύψουν ένα και μοναδικό κλει-
δί που θα τους οδηγήσει σε μια πραγματική μη-
χανή του χρόνου. 

26

Χρονομηχανή 
- Μουσείο
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«Καλώς ήρθατε στη χρονομηχανή 
T-R-Χ. Είστε στην αίθουσα Λαυρασία 
και παρακαλούμε να ακούσετε με προ-
σοχή τις οδηγίες πτήσης. Το ταξίδι μας 
θα είναι σύντομο… θα ταξιδέψουμε 
στο παρελθόν, στη γη και μόνο 124 
εκατομμύρια χρόνια πίσω…». 

ΤΟ ΤΑξιΔι ξΕΚινΗΣΕ!



ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜhΜΑΤΑ ΤΟυ ΠaρΚΟυ ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 

28

Στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο ξεκινάει και η εντυπωσιακή εμπειρία 
του ταξιδιού στον χρόνο. 

Οι επισκέπτες μας είναι ήδη στον κόλπο του Μεξικού, 124 εκατομμύρια 
χρόνια πριν το 2018. Ο θαυμαστός κόσμος των δεινοσαύρων είναι ολοζώ-
ντανος μπροστά τους και αυτοί προσπαθούν να επιβιώσουν. 

Όλα υπερμεγέθη, φυτά και ζώα πρωτόγονα, χωρίς την εξαντλητική υπε-
ρεκμετάλλευση των πόρων της γης από την ανθρώπινη παρέμβαση στο 
φυσικό περιβάλλον. Εδώ οι δεινόσαυροι κυριαρχούν. Οι βρυχηθμοί και οι 
νευρικές κινήσεις αυτών των «γιγάντων», σκεπάζονται από τον υπόκωφο 
και μπάσο ήχο ενός ηφαιστείου, θυμίζοντάς μας ότι όλοι οι κάτοικοι της γης 
πάντα θα αποτελούν έρμαιο των δυνάμεών της. 

Τους «ζωντανούς» δεινόσαυρους αλλά και τα απολιθώματα, πε-
ρικλείει μια «σπηλιά» σε διάφορα επίπεδα με πολλούς διαδρό-
μους. Η κίνηση και οι «φωνές» των τεράστιων ζώων  προκα-
λούν μια αυθόρμητη διάθεση για ξενάγηση και ενημέρωση, 
για παιχνίδι, πειράγματα και φωτογράφιση. Κανείς δεν ξεχνά-
ει όμως ότι το ταξίδι αυτό ολοκληρώνεται με επιστροφή και 
απόδραση στη σημερινή εποχή.  

  
Η εμπειρία 
επιβίωσης
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ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜhΜΑΤΑ ΤΟυ ΠaρΚΟυ ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 

30

«Συγχαρητήρια είστε στην αίθουσα Γκοντβάνα.  
Είμαστε έτοιμοι για το ταξίδι της επιστροφής, θα 

ταξιδέψουμε 124 εκατομμύρια χρόνια στο μέλλον, σίγουρα 
θα δεχτούμε επιθέσεις από μεθυσμένους  Σαυρόποδες  

και από άγριους βιράπτορες… φοβάστε ;…». 
Η απόδραση ξεκίνησε!

30

Απόδραση και
 η  εμπειρία    της
 ανασκαφής
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Επιστροφή στην Κύπρο του 2021. Η νέα γνώση 
από το ταξίδι αποτελεί για τους επισκέπτες      
το πιο χρήσιμο εργαλείο στην περιπέτεια που   
συναντούν μπροστά τους. Μια μεγάλη περιοχή 
ανασκαφής κρύβει τα τρομερά μυστικά της     
εποχής των δεινοσαύρων. Μικροί και μεγάλοι  
έχουν την κρυφή ελπίδα ότι θα είναι αυτοί

που θα τα ανακαλύψουν. Παίρνουν τα   
εργαλεία τους από τη σκηνή του παλαιο-
ντολόγου και έτσι ξεκινάει το πρώτο      
διαδραστικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά, σε 
ξέφωτα αλλά και σε σκοτεινά σημεία,    
σκάβοντας, θα ανακαλύπτουν οστά και  
απολιθώματα δεινοσαύρων.  

31



ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜhΜΑΤΑ ΤΟυ ΠaρΚΟυ ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 

32

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του 
πωλητηρίου, παρέχει τη δυνατότητα στον 

επισκέπτη να επιλέξει από την πλούσια γκάμα 
αναμνηστικών δώρων σχετικών με το θέμα των 
δεινοσαύρων.  

Κατάστημα

32





ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜhΜΑΤΑ ΤΟυ ΠaρΚΟυ ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 

34

Ως στιγμή χαλάρωσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σημείο φωτογράφισης.   
Σε μια φιλόξενη σέλα, πάνω στη ράχη ενός παντοδύναμου ζώου, οι επισκέπτες         
έχουν την ευκαιρία οικειοποίησης του εξω πραγματικού, τη δυνατότητα δηλαδή, να        
ζήσουνε σαν να ονειρεύονται.  

Τα παιδιά και οι συνοδοί τους μπορούν να φωτογραφηθούν δίπλα ακόμα σε συγκεκριμένες 
ειδικές κατασκευές για τους μικρούς που επιθυμούν μια φωτογραφία, πραγματικό ενθύμιο 
του ταξιδιού τους.   

ω

Φωτογράφιση



Κυρίως για τους συνοδούς των παι-
διών, η καφετέρια προσφέρει στους 

επισκέπτες χώρο ξεκούρασης και χαλά-
ρωσης, καθώς τα παιδιά θα απολαμβά-
νουν τα εκθέματα.  

Καφετέρια
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Δράσεις, 
ψυχαγωγία και 

διαδραστικότητα

ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜhΜΑΤΑ ΤΟυ ΠaρΚΟυ ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 

Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από τη δράση! Στόχος της έκθε-
σης, είναι να δημιουργήσει μια σειρά δράσεων, που προκαλούν την 

αλληλεπίδραση των παιδιών και ως αποτέλεσμα, την εμπειρική μάθη-
ση.  
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ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜhΜΑΤΑ 
ΤΟυ ΠaρΚΟυ ΔΕΙΝΟΣΑyρωΝ 

Κοινό-στόχος

Το σημαντικότερο κοινό-στόχος του πάρ-
κου είναι πληθυσμιακά τεράστιο. Πρό-

κειται γενικότερα για τις οικογένειες (γονείς 
ή παππούδες - θείους κ.λ.π.) και τα παιδιά 2 
– 17 ετών και τους συνοδούς τους.

Το εκπαιδευτικό μέρος των δραστηριοτήτων 
καθιστά το θεματικό πάρκο ενδιαφέρον και επι-
λέξιμο για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, 
έτσι ώστε να προγραμματίσουν μια επίσκεψη 
στο πλαίσιο των πολιτιστικών και εκπαιδευτι-
κών τους εκδρομών και περιπάτων.

Το όραμα ενός τέτοιου χώρου πέρα από την 
ελκυστικότητα του θέματος, στηρίζεται κυρίως 
στη διαδραστικότητα και είναι επόμενο να συν-
δεθεί άμεσα με επισκέψεις σχολείων, επιπλέον 
και λόγω της ξεκάθαρης εκπαιδευτικής του θε-
ματολογίας. 

Μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαί δευσης.      
Πρόκειται για  οικογέ νειες  (γονείς  και  κηδεμ όνες

 γενικότερα)  αλλά  φυσικά  παιδιά  και  νέους
 

2
 

–
 

17
 ετών.      

Οργανωμένες ομάδες:  πρόσκοποι, σύλλογοι, 
ακαδημίες τουριστικά γραφεία.
Τουρίστες: το θεματικό πάρκο δεινοσαύρων 
αποτελεί πάντα μια εξαιρετική επιλογή των        
του ριστών κάθε περιοχής. 
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ΧΟρΗγΙΚh 
ΠρoΤΑΣΗ





Σχέδιο Χορηγίας

• Παρουσιαστής

• Υποστηρικτής

Η  συνολική πρόταση και η 
δημιουργία

 
   

τ ου νέου, μεγάλου θεματικού
 
πάρκου

     
   

της  Λεμεσού,  είναι  σχεδιασμένη
 

ώστε
   

να

 υποχτηρίξει  και  να  προωθήσει
 

όλες
 

τις

 

  

χορηγικές  δράσεις  μεγάλων  
εταιρίων

 
και

 επιχειρήσεων  με  ισχυρά  ανταποδο
 

τικά  

 κίνητρα.

Μεγάλος Χορηγός• 
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Κόστος Χο ηγίας: 20.000 ευρώ
ρ
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Κόστος Χο ηγίας: 10.000 ευρώ
ρ



47



48

       
        

             
 

 

 

 

 
      

 

•  

    
          

   
     
         

       
 

  
           
        
              

  

 

Κόστος Χο ηγίας: 5.000 ευρώρ
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Τρόποι επικοινωνίας  
και προβολής

   
 

 

 

 

 

 
  

  

  

Έχουν επιλεγεί  οι  ακόλουθοι  τρόποι  προώθησης  του  Πάρκου:
* Τηλεοπτική   προβολή  

*
 
Παρουσία

 
στα

 
digital

 
media

   
  
        
      
   
       

           
* Ραδιοφωνική προβολή

* Προβολή με billboards και banners και  επίκαιρα σημεία της χώρας 
* Κεντρικό έντυπο προβολής 
* Δημιουργία Website 
* Ρεπορτάζ, αφιερώματα, ζωντανές συνδέσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές    
* Καταχώρηση σε έντυπα και δελτία τύπου 
• Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου 
• Διοργάνωση εκδηλώσεων και happenings στοχευμένης προβολής
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+35722008567

 

/

 

+35799524323

 

www.eksagonexhibitions.com/
www.dinosaurs.gr

  

(under

 

construction)
email:  info@eksagonexhibitions.com
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ




