
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ          

Αγρίνιο, 22  Ιοσνίοσ 2016 

 

Σελική παράηαζη καηαλσηικής ημερομηνίας εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ζσμμεηοτής  

ζηο Εκθεζιακό περίπηερο ηοσ 

Επιμεληηηρίοσ Αιηωλοακαρνανίας και ηης Κενηρικής Ένωζης Επιμεληηηρίων 

 ζηην 81η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

έως ηην Πέμπηη 30 Ιοσνίοσ 2016 

 

Λόγω ηνπ εμαηξεηηθά κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ηωλ επηρεηξήζεωλ κειώλ ηνπ, ην 

Επηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο, παραηείνει ηη δσναηόηηηα εκδήλωζης  

ενδιαθέρονηος ζσμμεηοτής ζην Εθζεζηαθό πεξίπηεξν ηνπ Επηκειεηεξίνπ 

Αηηωιναθαξλαλίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Επηκειεηεξίωλ ζηην 81η ΔΙΕΘΝΗ 

ΕΚΘΕΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ,  έως ηην  Πέμπηη 30 Ιοσνίοσ 2016.  

 

Δίλνληαο ζπλέρεηα ζηηο δξάζεηο εμωζηξέθεηαο θαη ζηνρεύνληαο ζηε δπλακηθή παξνπζία 

ηωλ Αηηωιναθαξλαληθώλ επηρεηξήζεωλ θαη πξνϊόληωλ, θόληξα ζηηο αληημνόηεηεο θαη ην 

αξλεηηθό θιίκα ηεο επνρήο, ζπκκεηέρεη ζην Εθζεζηαθό πεξίπηεξν ηεο ΚΕΕ, 

εμαζθαιίδνληαο ζηα κέιε ηνπ πξνλνκηαθέο ηηκέο ζηελ ελνηθίαζε εμνπιηζκνύ ή κε, ρώξνπ 

(ζηαλη), εληόο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηπηέξνπ. 

 

Τπελζπκίδνπκε όηη ζηε θεηηλή 81η ΔΕΘ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο 10 έωο ηηο 18 

επηεμβρίοσ, Σηκώκελε Υώξα ζα είλαη ε Ρωζία, ε νπνία ζα θαηαιάβεη κε ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο εθζεζηαθό ρώξν 3.000 η.κ., ρώξνο ν νπνίνο γεηηνλεύεη κε ην ρώξν ζηνλ 

νπνίν ζα εθζέηνπλ ηα πξνϊόληα ηνπο νη Αηηωιναθαξλαληθέο επηρεηξήζεηο, γεγνλόο πνπ 

απνηειεί κηα πξώηεο ηάμεωο επθαηξία γηα ηελ δηνξγάλωζε επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεωλ 

θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ.  

 

ε κηα πξνζπάζεηα ηόλωζεο ηεο αγνξάο, θόληξα ζηεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο επνρήο, 

ζεωξνύκε ηελ ζπκκεηνρή όιωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ ηνπ Ννκνύ απαξαίηεηε αλ όρη 

επηβεβιεκέλε. 



 

 

Πξνηξέπνπκε ινηπόλ όζεο επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 81ε ΔΕΘ, 

να ζηείλοσν ζσμπληρωμένη έως ηις 30 Ιοσνίοσ 2016, ηην επιζσναπηόμενη θόρμα 

ζσμμεηοτής, είηε κε e-mail ζηελ αθόινπζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:  

grombol@epimetol.gr,  είηε κε ηειενκνηνηππία (fax) ζην λνύκεξν:26410 74702. Γηα 

νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε – πιεξνθνξία παξαθαινύκε όπωο επηθνηλωλήζεηε κε ηνλ 

ππεύζπλν ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε θ. Ρόκπνια Γεώξγην, ζηα ηειέθωλα  (+30) 26410 – 

74531 - 6972988154. 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
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ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΣΕΓΑΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ 
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (stand με δομή τφπου 2): 

ΕΜΒΑΔΟΤ …………………. τμ  □ 

……τμ x 17€/τμ = …….. € 

 
Το κόςτοσ ςυμμετοχήσ ανέρχεται ςε 17€/τ.μ. που αφορά ςτην ενοικίαςη του βαςικοφ εκθεςιακοφ εξοπλιςμοφ 

Στισ παραπάνω τιμέσ ΔΕΝ ςυμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ 
 

ΠΡΟΣΙΘΕΜΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΩ Ε ΛΙΑΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ: 

ΝΑΙ     ΟΧΙ  
 

 

 

ΕΙΔΟ ΠΡΟΙΟΝΣΟ :……………………………… 

 

ΣΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΟ ΙΧΤΕΙ ΕΩ ΣΙ 30.6.2016.  

 


