
Γραφείο Αναπτυξιακής Έκθεσης Υπηρεσιών & Προϊόντων 

Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

Φάβρου 3 – Τ.Κ. 302 00 – Μεσολόγγι  

 

Πέπη Κωνσταντακοπούλου 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Προβολής 

Τηλ: 26310 25561 – 6906667800 

mail: expomes2017@gmail.com 
 

                         

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 
    Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου   23 Αυγούστου 2017 
    Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού 

     Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Η 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων, αν και έχει μικρή 

διαδρομή, θεωρείται μια έκθεση «σύμβολο» και έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων ως 

ο μεγαλύτερος εκθεσιακός θεσμός προϊόντων και υπηρεσιών στην Δυτική Ελλάδα.  

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, η Αναπτυξιακή 

Έκθεση, σε αντίθεση με άλλες εκθέσεις, κατορθώνει να διατηρήσει τις δυνάμεις τις, να 

ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και την ελκτική δύναμη που έχει αποκτήσει. Φέτος έχει 

κατορθώσει να αυξήσει θεαματικά όλα τα βασικά της μεγέθη και προβλέπεται να 

καταστεί η μεγαλύτερη έκθεση στην Δυτική Ελλάδα! Η καθολική αποδοχή της 

Αναπτυξιακής Έκθεσης  από τις επιχειρήσεις του Νομού, από τον πρώτο κιόλας χρόνο 

διοργάνωσής της, επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα συνέχισης αυτού του μεγάλου 

εκθεσιακού θεσμού.  

Το όραμά μας είναι η δημιουργία μιας πρωτοποριακής έκθεσης για όλους τους 

κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών με τη συμμετοχή εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων 

εκθετών, αλλά και την παρουσία χιλιάδων σημαντικών εμπορικών επισκεπτών, από την 

εσωτερική και την παγκόσμια αγορά. Μια κομβική εμπορική συνάντηση που θα 

προβάλλει και θα αναδεικνύει τα προϊόντα της Αιτωλοακαρνανίας, της Ελλάδας, της 

Μεσογείου και ολόκληρου του κόσμου, σε ένα κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός.  

Με τη υποστήριξη και τη σύμπραξη όλων των θεσμικών φορέων της περιοχής 

όπως τον Δήμο Αγρινίου, τον Δήμο Ναυπάκτου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 

την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, 

την Αιτωλική Αναπτυξιακή, τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου και τη 

συμμετοχή της πλειονότητας των προμηθευτικών επιχειρήσεων της περιοχής, η 2η 

Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων έχει αρχίσει ήδη να προετοιμάζεται. 

Αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες επαγγελματίες και να αποτελέσει ένα τεράστιο 

εμπορικό φόρουμ, που θα σηματοδοτήσει τη νέα πορεία ανάκαμψης για την τοπική 

οικονομία. 

Η 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου, που θα λειτουργήσει πλέον ως το μεγαλύτερο εμπορικό και 

επιχειρηματικό γεγονός της πόλης του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής 

Αιτωλοακαρνανίας, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017. 
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