
 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟ OPEN MALL ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΝΕΑ 

ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με εξαιρετικά σημαντική απήχηση και συμμετοχή ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 21 

Φεβρουαρίου 2022, η εκδήλωση με θέμα την προβολή και την προώθηση της εμπορικής 

περιοχής του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Αμφιλοχίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αμφιλοχίας, ενώ συνδιοργανωτές υπήρξαν το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, ο Δήμος Αμφιλοχίας καθώς και η ανάδοχος εταιρεία 

«LEVER - Σύμβουλοι Ανάπτυξης AE», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες». Εξάλλου, 

η παραπάνω εκδήλωση αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για την επίσημη έναρξη της πρώτης 

υλοποίησης του Open Mall Αμφιλοχίας, ενός έργου μείζονος σημασίας τόσο για την 

προαγωγή της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης όσο και για την προώθηση του εμπορικού 

της προφίλ, καθώς αναδιοργανώνει και ψηφιοποιεί την αγορά της πόλης με νέο branding και 

στόχευση στους Νέους και τον Τουρισμό, αναμένεται δε να τονώσει την απασχόληση και να 

δώσει νέα ώθηση στην επιχειρηματικότητα και την Πόλη της Αμφιλοχίας. 

Γεγονός αποτελεί η σημαντικότητα της ιστορικής πόλης της Αμφιλοχίας ανάμεσα στις πόλεις 

της Δυτικής Ελλάδας και η σημασία του να τοποθετηθεί και να προβληθεί με σύγχρονο 

Marketing στον τουριστικό και εμπορικό χάρτη ως προορισμός ελκυστικός για το ελληνικό 

και ξένο κοινό, με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές τιμές, φιλόξενο περιβάλλον 

και αξιόλογες υποδομές. Κύριο όραμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι η δημιουργία 

ενός σύγχρονου ψηφιακού και πολυκαναλικού Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, Open Mall της 

Αμφιλοχίας με νέο branding, όνομα και λογότυπο. Η εμφάνιση ενός τέτοιου brand θα 

βοηθήσει στην ανάδειξη της  τοπικής αγοράς ως επίκεντρο της νεολαίας αλλά και ως 

τουριστικό προορισμό. Παραδοσιακά τοπικά προϊόντα με τιμές φιλικές προς τον αγοραστή 

σε συνδυασμό με  καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά πρόκειται να δημιουργήσουν μια 

ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία στον επισκέπτη.  

Προς την επίτευξη του παραπάνω οράματος προγραμματίστηκαν και θα υλοποιηθούν και οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση  ομοιόμορφων κυβόλιθων στις οδούς 

ήπιας κυκλοφορίας Θ. Χαβίνη και Β. Καραπάνου, η αντικατάσταση του φωτισμού, η 

εγκατάσταση κλιματιζόμενης στάσης αλλά και η τοποθέτηση γλαστρών μπροστά από τα 

καταστήματα και κατασκευές που θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με 

αναπηρίες. Οι παρεμβάσεις αυτές φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν λειτουργικά και αισθητικά 

την εμπορική εικόνα της πόλης, να αναδείξουν την αρχιτεκτονικής της κουλτούρα αλλά  και 

να αυξήσουν την επισκεψιμότητα.  

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο κ. Σπήλιος Λιβανός, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και 

πρώην υπουργός, ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κ. Γεώργιος Κατσούλας καθώς και ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής.  Οπως είπε ο κ. Σπήλιος 

Λιβανός: “Με έργα υποδομής, αλλά και τη στοχευμένη ανάδειξη των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα στον νομό μας. Για να στηρίξουμε την 



 

 
 

 

 

τοπική οικονομία και κοινωνία, να ενισχύσουμε τους επιχειρηματίες μας, να δημιουργήσουμε 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για τους νέους μας, προκειμένου να μείνουν 

στον τόπο μας”. 

Προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό  και εμπορικό κόσμο της πόλης έδωσαν το παρόν 

στην εκδήλωση σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο, καθώς και καταστηματάρχες, αντιδήμαρχοι, 

πρόεδροι νομικών προσώπων του δήμου και δημοτικοί σύμβουλοι. Το παρόν έδωσαν επίσης   

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Αμφιλοχίας Απόστολος 

Αυγερινός, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου Σωκράτης Κωστίκογλου, ο 

Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Εστίασης και Αναψυχής Αγρινίου Κώστας Ναστούλης. 

Άξια αναφοράς είναι επίσης η συμμετοχή της Lever A.E- Σύμβουλοι Ανάπτυξης του ομίλου 

Σαμαράς & Συνεργάτες, με την παρουσίαση και τεχνική περιγραφή του προγράμματος να 

πραγματοποιείται από τους κ.κ. Βασίλειο Μπλέσιο (Οικονομολόγο PhD, Chief Marketing 

Officer) και Άλκη Κυριάκου (Χημικό Μηχανικό, Δντη Αναπτυξιακής Συμβουλευτικής). Ο 

επιτυχής συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από τον κ. Ρόμπολα Γιώργο,  υπεύθυνο του έργου 

«Open Mall Αμφιλοχίας» για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 

Η «LEVER - Σύμβουλοι Ανάπτυξης AE», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», αποτελεί 

μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα. Σχεδιάζει και υποστηρίζει την επίτευξη της υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας 

και της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών , ενώ εξειδικεύεται σε θέματα 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων (Ευρωπαϊκά και 

Εθνικά Προγράμματα), Αναπτυξιακών Μελετών Τουρισμού και Πολιτισμού, Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης (Πράσινη Οικονομία, Κυκλική Οικονομία), 

ανάπτυξης ολιστικών-πολυκαναλικών πλάνων Marketing & Branding καθώς και 

Ολοκληρωμένα Πλάνα Συμβουλευτικής για Επιχειρήσεις με στόχο την Αξιολόγηση 

Επενδυτικών Πλάνων και το Λειτουργική Αποτελεσματικότητα στις Πωλήσεις το Μάρκετινγκ 

και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Sales-Marketing and Logistics Optimization). 

 
 

 

 

 

 

 

 


