
ΠΡΟΦΙΛ 

Η SEREXPO από το ξεκίνημά της (2015) έχει καταξιωθεί ως Θεσμός Υψηλού Κύρους 
& τεράστιας αποδοχής, που προσελκύει ένα ιδιαιτέρως μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων 
όσο και εμπορικών επισκεπτών. Πλέον, μετά πέντε (5) εξαιρετικά επιτυχημένες διορ-
γανώσεις, αναγνωρίζεται ως σταθερή διεθνής πλατφόρμα δικτύωσης και προβολής.

Η SEREXPO προσφέρει πληθώρα σημαντικών συνεργειών, καθώς επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να αναδείξουν τα παραγόμενα αγαθά τους και να έρθουν σε επαφή με 
εκπροσώπους όλων των κλάδων και σημαντικούς αγοραστές από Ελλάδα και εξωτερι-
κό. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στους χιλιάδες Έλληνες επισκέπτες και τους διεθνείς 
hostedbuyers να διαπιστώσουν όλο το εύρος και την ποικιλία του ελληνικού και κυρί-
ως τοπικού μας πλούτου!

Με τρόπο δυναμικό, η SEREXPO, και το πλούσιο πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώ-
σεων της διασυνδέουν επιχειρηματικά, αναπτυξιακά και πολιτισμικά στοιχεία, ως μία 
μοναδική ευκαιρία προβολής & διαφήμισης!

Η μετεγκατάστασή της SΕRΕΧΡΟ στο Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, έναν χώρο υψηλότε-
ρων προδιαγραφών και μεγαλύτερης έκτασης, πολλαπλασίασε τα στατιστικά στοιχεία 
συμμετοχής και επισκεψιμότητας.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ SEREXPO 
 
Η SEREXPO πραγματοποιείται σε μία έκταση 260 στρεμμάτων, στο Στρατόπεδο Κολο-
κοτρώνη στις Σέρρες. Ο Πολυχώρος της SEREXPO δίνει τη δυνατότητα αφενός συμ-
μετοχής μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και φορέων και αφετέρου διαμόρφωσης ειδι-
κών χώρων για τη διεξαγωγή ποικίλων Παράλληλων Εκδηλώσεων. 

Στεγασμένος  & Υπαίθριος Χώρος

Ο στεγασμένος και υπαίθριος χώρος της SEREXPO καλύπτει επιφάνεια πάνω από 
5.000 τ.μ. και διαμορφώνεται στη βάση των σύγχρονων εκθεσιακών τάσεων αισθητι-
κής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη λειτουργικότητα κι ασφάλεια των συμμε-
τεχόντων. 

Ειδικά Διαμορφωμένοι Πολυχώροι Εκδηλώσεων 

 Πολυχώρος Εκδηλώσεων Επιχειρηματικού Ενδιαφέροντος «ΑΘΗΝΑ»
 Αίθουσα Συσκέψεων «ΕΡΜΗΣ»
 Πολυχώρος «Υγεία & Πρόληψη»
 Πολυχώρος Δράσεων Πολιτισμού & Τέχνης
 Πολυχώρος Νεανικών Δραστηριοτήτων 
 Serres Food Festival
 Συναυλιακό Stage

Ωράριο Λειτουργίας: 10.00πμ – 22.00μμ. | Ελεύθερη Είσοδος
Δωρεάν Χώρος Στάθμευσης – Προνομιακές Τιμές στις Μετακινήσεις με Αστικά Λεωφορεία

Φορείς Διοργάνωσης: 
Επιμελητήριο Σερρών – 

Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή 
Αστική Εταιρεία Ν. Σερρών (ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ)



ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η SEREΧΡΟ, συγκεντρώνοντας υπό τη στέγη της όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρουσι-
άζει έντονη πολυποικιλότητα, ιδιαιτερότητα που την καθιστά πόλο έλξης για χιλιάδες επισκε-
πτών!

Αν και η πλειοψηφία συμμετεχόντων στατιστικά προέρχεται από τον αγροδιατροφικό και κατα-
σκευαστικό κλάδο καθώς και τον τομέα ενέργειας και τουρισμού, στην SEREXPO συμμετέχουν 
όλοι οι κλάδοι και ειδικότερα:

Επιχειρηματικότητα: Αποστολές Υπουργείων, Περιφερειών και Επιμελητήριων της χώρας 
προβάλλουν τα ιδιαίτερες υπηρεσίες τους που σχετίζονται με την Καινοτομία, τον Πολιτισμό, 
τον Τουρισμό. Επιπλέον ιδιαίτερη συμμετοχή έχουν Επιχειρήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
καθώς και Αναπτυξιακοί, Οικονομικοί & Επιχειρηματικοί Φορείς.

Ενέργεια: Οι επισκέπτες μπορούν να διερευνήσουν τις επιλογές τους στον κλάδο της ενέργειας. 
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας, Φωτοβολταϊκά, Θέρμανση- Ψύξη, Pellet, Ξύλο, Θερμομόνωση, 
Τεχνολογία και Εξοπλισμούς.

Βιοτεχνικά - Βιομηχανικά Προϊόντα: Για τους επισκέπτες που θέλουν να διευρύνουν τις 
επιλογές τους στον κλάδο της Δόμησης και του Οικιακού & Επαγγελματικού Εξοπλισμού. Προ-
σφέρει την ευκαιρία στις Εταιρείες να προβάλλουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους που 
σχετίζονται με τον Σχεδιασμό Κτιρίων, Δομικά Υλικά, Κουφώματα, Θερμομόνωση, Είδη Σπιτιού, 
Τεχνολογία.

Αγροτικός/Κτηνοτροφικός Τομέας: Έντονη η συμμετοχή προϊόντων και εξοπλισμών που 
σχετίζονται με την κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, φυτική καλλιέργεια, μελισσοκομία, αρωματικά 
φυτά, εκτροφή σαλιγκαριών, παραγωγή σπιρουλίνας και άλλων καινοτόμων καλλιεργειών και 
μεθόδων.

Γαστρονομία: Η Γωνιά της Γαστρονομίας αναδεικνύει το γαστρονομικό πλούτο της περιοχής 
και τις ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις. Ιδιαίτερη θέση στην SER- EXPO καταλαμβάνουν επιχειρήσεις 
αποσταγμάτων, του οίνου, αλκοολούχων ποτών, αλλαντικών και γαλακτοκομικών προϊόντων και 
βουβαλιού, καθώς και εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών γλυκών.

Εμπόριο: Ο κλάδος του Εμπορίου συμμετέχει ενεργά στην SEREXPO δίνοντας την ευκαιρία 
στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά Επιχειρήσεις από τον κλάδο του Αυτοκινήτου, Τρό-
φιμα και Ποτά, Είδη Σπιτιού, Αναλώσιμα αλλά και μεγάλη ποικιλία σε καλλυντικά και είδη 
Περιποίησης.

Υπηρεσίες: Ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο των Υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων Επιχειρήσεις Εφαρμογών Η/Υ, Ασφάλισης, Ταχυμεταφο-
ρών, Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Κέντρα Αισθητικής, καθώς και από τον τομέα της Εκπαίδευσης, 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Παιδικοί Σταθμοί και Γραφικές Τέχνες.

Τουρισμός: Αναπτυξιακοί Φορείς Τουρισμού, Πολιτιστικοί Φορείς, όσο και Ξενοδοχειακοί Όμι-
λοι και Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον Συνεδριακό Τουρισμό καθώς και με τον ξενοδοχει-
ακό εξοπλισμό.  

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Με ακόμα υψηλότερων προδιαγραφών διαφημιστικό πρόγραμμα, με την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών δημοσιότητας, οργανώνεται 
ένα ευρύ φάσμα ενεργειών δικτύωσης και προβολής που στοχεύει στην περαιτέρω ανάδειξη 
της δυναμικής της SEREXPO, μεγιστοποιώντας την επισκεψιμότητα και την εμπορική της 
αποτελεσματικότητας.

Στη βάση της επικοινωνιακής στρατηγικής της SEREXPO, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επι-
κοινωνίας περιλαμβάνει όλα τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα, σε συνδυασμό με στοχευ-
μένες προωθητικές ενέργειες δικτύωσης με Οικονομικούς, Θεσμικούς και Αναπτυξιακούς 
Φορείς, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα:

Έντυπα Μέσα: Καταχωρήσεις σε ένθετα ειδικού και γενικού τύπου, ενώ συνεχής αρθρο-
γραφία επιχειρείται σε τοπικά, περιφερειακά και πανελλαδικά μέσα υψηλής αναγνωσιμό-
τητας

Διαδικτυακά Μέσα: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργανωμένη ηλεκτρονική καμπάνια 
(Newsletters, Facebbok Ads, Google Ads, Καταχωρήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 
αξιοποίηση ψηφιακών διακρατικών φόρουμ) σε Ελλάδα και αγορές στόχους του εξωτερι-
κού

Τηλεόραση/Ραδιόφωνο: Παραγωγή σποτ με τη συμμετοχή υψηλής αναγνωρισιμότητας 
καλλιτεχνών για ραδιοφωνική και τηλεοπτική προβολή  Συνεχείς Ζωντανές αναμεταδό-
σεις σε υψηλής τηλεθέασης εκπομπές των πλέον διαδεδομένων ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέ-
λειας

Στοχευόμενη προώθηση: Πάνω από 30.000 αποστολές μηνυμάτων SMS  Φιλοξενία 
επιφανών δημοσιογράφων από Ελλάδα και εξωτερικό, που μεταλαμπαδεύουν τις εμπειρί-
ες τους σε διθυραμβικά άρθρα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
Την SEREXPO ενισχύουν πλήθος Παράλληλων Εκδηλώσεων που διεξάγονται καθ’ όλη τη 
διάρκειά της. Οι θεματικές της SEREXPO και το ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων που καλύ-
πτουν, ικανοποιούν και τις πιο «δύσκολες» απαιτήσεις, καθώς η SEREXPO κατά «μαγικό» 
τρόπο τις συνδυάζει με τρόπο αρμονικό!

 Συνέδρια – Συσκέψεις - Ημερίδες Επιχειρηματικού Ενδιαφέροντος

 Επιχειρηματικές Αποστολές - Β2Β Συναντήσεις

 Πολιτισμός - Τέχνη Θεατρικές Παραστάσεις

 Αθλητισμός - Τουρνουά Αθλημάτων

 Ψυχαγωγία - Συναυλίες

 Θεματικές Ενότητες για το «παιδί»

 Happenings για Νέους

 Μαθητικά Δρώμενα - Επισκέψεις Α’ & Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης 

 Γαστρονομία - Serres Food Festival

 Υγεία - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα ενθουσιώδη συμπεράσματα των συμμετεχόντων, το έντονο ενδιαφέρον Ελλή-
νων και ξένων αγοραστών, καθώς και ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των χιλι-
άδων επισκεπτών, καταδεικνύουν ότι, η SEREXPO κάθε χρονιά καταφέρνει και 
πραγματώνει τους πολλαπλούς στόχους της, ισχυροποιώντας τη θέση του επι-
χειρείν, αναδεικνύοντας τον πλούτο που η γη κι η ευρύτερη περιοχή μας διαθέ-
τει....!




