
 
                                                                                   

 
 
 

    

 
 

 

Θέμα: «σμμεηοτή  ζηην 4η Έκθεζη Σοπικών Προϊόνηων» 

 

 

Αγαπεηέ Σπλάδειθε , 

Τν Δπηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο ζπλδηνξγαλώλεη κε ην Γήκν ηεο Ιεξάο Πόιεωο 

Μεζνινγγίνπ, ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ηελ Αηηωιηθή Αλαπηπμηαθή θαη ηεο 

Διιεληθέο Αιπθέο Α.Δ. ηελ 4ε έθζεζε Τνπηθώλ Πξνϊόληωλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ 

Πέκπηε 28 Απγνύζηνπ έωο ηελ Κπξηαθή 31  Απγνύζηνπ ζην ρώξν ηνπ ιηκαληνύ ζην 

Μεζνιόγγη. 

Η ηεξαζηία επηηπρία πνπ ζεκείωζε ε «Έκθεζη Σοπικών Προϊόνηων Νομού 

Αιηωλοακαρνανίας» γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά, θαη ε θαζηέξωζε ηεο ωο ην κεγαιύηεξν 

εθζεζηαθό ζεζκό ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο, έθαλε αθόκε πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

δηνξγάλωζεο  ηεο γηα 4ε ζπλερόκελε ρξνληά. 

Τν Δπηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο ΔΠΙΜΔΝΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΑ & ΤΟΠΙΚΑ ζηεξίδνληαο 

έκπξαθηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ καο θαη ηεο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνύ καο ζέηνληαο ωο 

ΒΑΣΙΚΟ ζθνπό ηεο έθζεζεο ηελ αλάδεημε ηωλ πνηνηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ πνπ πξνζθέξνπλ 

νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξνϊόληα  ηνπο θαη ηελ θαηαμίωζε ηνπο ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

Αηηωιναθαξλάλα θαηαλαιωηή θαη όρη κόλν.  

Η θεηηλή Έθζεζε ζα είλαη ηδηαίηεξα αλαβαζκηζκέλε, αθνύ ζ’ απηή ζα ζπκκεηάζρνπλ 

Γήκνη, Δπηκειεηήξηα θαη Δπηρεηξήζεηο από όιε ηελ Διιάδα, ην Διιελνξωζηθό, ην 

Διιελνθηλέδηθν Δπηκειεηήξην, ην Δπηκειεηήξην ηνπ Μπξίληηδη θαη ην Ιηαιηθό Φόξνπκ 

πξνώζεζεο ηεο Οηθνλνκίαο ηεο ζάιαζζαο (Assonautica Italiana Euromediterranea). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζα δνζεί ε επθαηξία ζε εθζέηεο θαη επηζθέπηεο λα 

παξαθνινπζήζνπλ εκεξίδεο πάλω ζε ελδηαθέξνληα ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο 

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙO AΙΣΩΛOΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
Παπαζηξάηνπ 53 & Σκύξλεο 1 

301 00  Αγξίλην 

Url:www.etakcci.gr 

Τει : 26410 74500 

Fax : 26410 22590 

E-mail: contact@epimetol.gr 
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επελδύζεωλ, απαζρόιεζεο, θαξηέξαο θαη πξνώζεζεο πωιήζεωλ θαη πνιιέο παξάιιειεο 

εθδειώζεηο (πρ ζπλαπιίεο, ζεκηλάξηα). 

 

Βαζηθνί ζηόρνη ηεο έθζεζεο είλαη :  

1. Η αλάδεημε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγωγή θαη κε ηελ πώιεζε παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ. 

2. Η αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο θαη όρη 

κόλν. 

3. Η εμωζηξέθεηα ηωλ πξνϊόληωλ ζε όιε ηε ρώξα θαη ζε ρώξεο ηνπ εμωηεξηθνύ. 

4. Η ηόλωζε ηεο αγνξάο. 

5. Η αύμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ε πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο. 

6. Η γλωξηκία θαη ε επηθνηλωλία όιωλ ηωλ επηρεηξεκαηηώλ ηεο πεξηθέξεηαο καο κε ζηόρν 

ηελ ζπλέξγεηα δξάζεωλ θαη πηζαλώλ clusters. 

7. Να δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε θάζε επηζθέπηε επαγγεικαηία θαη ηδηώηε λα γεπηεί από 

θνληά ηα πξνϊόληα ηνπ Ννκνύ, λα ελεκεξωζεί αλαιπηηθά γηα ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπο,  γλωξίδνληαο ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγωγνύο θαη λα αηζζαλζεί 

κέξνο ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ ηόπνπ καο.   

 

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε θέηνο ζα είλαη 200 € (ρωξίο ΦΠΑ) γηα πεξίπηεξν 7.2 

ηκ.. Σαο επηζπλάπηνπκε πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ 4ε έθζεζε 

Τνπηθώλ Πξνϊόληωλ Ννκνύ Αηηωιναθαξλαλίαο 28 Απγνύζηνπ – 31 Απγνύζηνπ 2014 

επειπηζηώληαο ζηελ άκεζε αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηελ 4ε  Έθζεζε Τνπηθώλ Πξνϊόληωλ, επηθνηλωλήζηε κε ηνλ θ. Σωηεξάθε ζην 

2631022129 ε 6937401011. 

Γηα όινπο ηνπο αλωηέξνπο ιόγνπο αιιά θαη ζε κηα πξνζπάζεηα ηόλωζεο ηεο αγνξάο, 

θόληξα ζηεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο επνρήο, ζεωξνύκε ηελ ζπκκεηνρή όιωλ ηωλ 

επηρεηξήζεωλ ηνπ Ννκνύ απαξαίηεηε αλ όρη επηβεβιεκέλε. 

 

Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

Ο Πρόεδρος 

Παναγιώηης Α. Σζιτριηζής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 δομή αςηόνομος πεπιπηέπος 7.2 ημ  

 ένα γπαθείο  
 2 καπέκλερ   
 2 πάθια 

 

 θωηιζμόρ  
 1 ππίζα  
 μεηώπη με ηην επιγπαθή ηος εκθέηη 
  αζθάλιζη αζηικήρ εςθύνηρ 
  καθαπιόηηηα σώπος 

 1 καλάθι  
 θύλαξη σώπος  

 μοκέηα 

ΣΙΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΕΚΘΕΣΗΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 
ΣΤΠΟ STAND 

ΑΡ. ΘΕΕΧΝ  

 

ΠΟΟ 

 

 
 

ΦΠΑ 23% 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ : 200 €      
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Πποκαταβολή με την ςποβολή τηρ Δήλωσηρ Σςμμετοσήρ 50 % επί τηρ αξίαρ τος σςνολικού ποσού σε μετπητά. 
Δξόυληση μέχπι την έναπξη τηρ Δκθέσεωρ με μετπητά. 
 

 
ΠΧ ΘΕΛΕΣΕ ΝΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΘΕΙ Η ΕΠΧΝΤΜΙΑ Α 

(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΕΚΘΕΣΧΝ  ΣΗ ΜΕΣΧΠΗ ΣΟΤ STAND 

 
 

ΩΡΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

Η Έκθεση ανοίγει για το κοινό όλες τις μέρες στις 19:00 μμ / 28 – 31 Ασγούστοσ 

 

 
 Είζοδος για ηο κοινό: 1€ 
 Καηά ηις ώρες λειηοσργίας θα λειηοσργεί κσλικείο  
 Παράλληλες εκδηλώζεις 

 Πλούζιο Πολιηιζηικό & Φσταγωγικό Πρόγραμμα 
ΚΑΝΟΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΚΘΕΗ 

1. Τα πεξίπηεξα δηαηίζεληαη ζηνπο εθζέηεο κηα (1) εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έθζεζεο. 

2. Τν δηάζηεκα πνπ ε έθζεζε παξακέλεη θιεηζηή γηα ηνπο επηζθέπηεο, ε θύιαμε ηωλ πεξηπηέξωλ είλαη ππνρξέωζε 

ηνπ δηνξγαλωηή. 

3. Οη εθζέηεο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο θύιαμεο ηωλ εθζεκάηωλ ηνπο, θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο έθζεζεο. Γηα ην ιόγν απηό νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζην πεξίπηεξν ηνπο ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ ην 

άλνηγκα ηεο έθζεζεο γηα ην θνηλό.  

4. Με ην πέξαο ηεο δηνξγάλωζεο, ν εθζέηεο έρεη ηελ ππνρξέωζε λα εθθελώζεη ην ρώξν εληόο 1 εκέξαο. 
 
Ο ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΜΦΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΟΣΙ ΘΑ ΣΗΡΗΩ ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΟΤ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΤΜΜΕΣΟΥΗ.  

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΕ ΣΟΝ κ. ΩΣΗΡΑΚΗ (2631022129, 6937401011). 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ & ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΚΘΔΣΗ 
 
 
 
 

Α/Α ΓΗΛΩΗ: 
 
 
 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ: 

 

 
ΕΠΧΝΤΜΙΑ:  
 
 

ΟΔΟ:                                                                                                             ΑΡΙΘΜΟ:                   Σ.Κ.: 

 

 

ΠΟΛΗ:                                                                                 ΝΟΜΟ: 

 

 

ΣΗΛ.:                                                                                                                   FAX: 

 

 

E-MAIL:                                                           Α.Φ.Μ.:                                 Δ.Ο.Τ.: 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ:                                                                    
 
ΚΙΝΗΣΟ:                                                                                                             

 

 

 
ΕΙΔΟ ΕΚΘΕΜΑΣΧΝ:  
 


