
 

1η Εμπορική - Τουριστική - Πολιτιστική Έκθεση  
expo-AEGEAN 2013  
14-17 Ιουνίου 2013 στη Μαρίνα Μυτιλήνης. 

Η Έκθεση, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης 
Ελληνικών Νήσων (Ε.Ο.Α.Ε.Ν), της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του 
Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου . 

 

 

 Η Έκθεση διοργανώνεται από τη «expo – AEGEAN» είναι παράρτημα της εταιρείας οπτικοακουστικών συστημάτων «ΗΧΩ 
Α.Ε.» με έδρα την Μυτιλήνη 

 

Για το 2013 η «expo – AEGEAN» διοργανώνει 
την 1η εμπορική – τουριστική & πολιτιστική 
έκθεση στην μαρίνα Μυτιλήνης από τις 14 έως 
τις 17 Ιουνίου με συμμετοχή  επιχειρήσεων – 
φορέων από την Ελλάδα και την Τουρκία. 

ΕΚΘΕΤΕΣ: πάνω από 100  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΕΙΣ: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Κρήτη - 
Δωδεκάνησα - Λέσβος - Χίος-Βόλος Θράκη- Σμύρνη - Αϊβαλί – 
Μπαλικεσίρ - Κωνσταντινούπολη,  κ.α. 

 

Στόχος της έκθεσης είναι η παρουσίαση και προβολή επιχειρήσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών,  ώστε η οικονομική κρίση να γίνει το 
εφαλτήριο ευκαιριών για την τόνωση της Ελληνικής αγοράς και τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για εμπορική, τουριστική και πολιτιστική 
συνεργασία με τους γείτονες Τούρκους. 

Προβολή Θα έχει χορηγούς επικοινωνίας   ράδιο-τηλεοπτικά μέσα 
Ελλάδος και Τουρκίας. Θα προβληθεί στον έντυπο  τύπο Ελληνικό 
και Τουρκικό. Θα τυπωθεί ενημερωτικός οδηγός για την προβολή των 
συμμετεχόντων, ο οποίος θα κυκλοφορήσει σε 30.000 αντίτυπα και 
θα διανεμηθεί στον εκθεσιακό χώρο καθώς και σε πόλεις  στη Ελλάδα 
και την Τουρκία. Τέλος θα γίνει αφισοκόλληση 10.000 αφισών. 

Συμμετοχή 
Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν όλων των ειδών επιχειρήσεις παραγωγής εμπορίου και 
μεταποίησης, βιοτεχνίες, συνεταιρισμοί, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, 
επιμελητήρια, ΟΤΑ από τα νησιά του Αιγαίου την υπόλοιπη Ελλάδα και από την Τουρκία.  

 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Επιχειρηματικές 

Σάββατο  15 Ιουνίου 2013 09:00 Αίθουσες Επιμελητηρίου Λέσβου 

 Διεθνές Συνέδριο Μεταφορών & Logistics 
 Forum συμμετεχόντων εκθετών και επισκεπτών για 

Εμπόριο-Μεταφορές 
 Forum συμμετεχόντων εκθετών και επισκεπτών για Τουρισμό 
 Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις όλων των ενδιαφερομένων για τη σύναψη συμφωνιών. 

Πολιτιστικές 

Στο χώρο τής Έκθεσης  θα στηθεί μεγάλη  εξέδρα για την πραγματοποίηση συναυλιών, μουσικοχορευτικών 
παραστάσεων και πολλών άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και επίδειξης μόδας.  

 

 

Περίπτερα Για το σκοπό αυτό θα στηθεί στον χώρο της μαρίνας Μυτιλήνης ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
περιπτέρων (παγόδες) εμβαδού 5μ. Χ 5μ. καθώς και περιπτέρων δομής αλουμινίου, διαστάσεων 3μ. Χ 3μ.  

 

Επισκεφθείτε την Έκθεση!   

Συμμετέχετε στην Έκθεση!   

  
 

  

  

 

www.kremlianna.gr 

 

ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΝΑ  Διαφημίσεις - Εκτυπώσεις - Αντιπρόσωπος Εκθέσεων 

Νεαπόλεως 75, 15123 Αγία Φιλοθέη Αμαρουσίου Αττική 

Τηλ: + 30 212 100 4102, Κιν: + 30 698 50 210 44, Φαξ: + 30 212 100 4102 
 

  

 

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσω ς να μην επαρκε ί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσω ς η εικόνα να έχει 
καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσω ς να πρέπει να διαγράψετε 
την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά.


