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81η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10-18/ 9/ 2016
ΑΘΗΝΑ 1 /4 /2016
Φίλοι επιχειρηματίες & Έλληνες παραγωγοί,
Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην διοργάνωση του 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ “Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ…ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ”.
Ύστερα από την πρωτοπόρα αλλά πολύ επιτυχημένη κι εξεζητημένη συμμετοχή μας στην 80η ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πέρυσι τον Σεπτέμβριο, μας ζητήσατε και χωρίς δεύτερη σκέψη πήγαμε μαζί το φεστιβάλ
στην Αθήνα αφήνοντας μια άριστη εικόνα και στο αθηναικό κοινό. Τώρα παίρνει την σκυτάλη ξανά
η 81η Έκθεση Θεσσαλονίκης και το δικό μας περίπτερο θεσμός αυτού του φεστιβαλ , το περιπτερο 7.
Είμαστε πολύ περήφανοι καθώς το περίπτερο 7 βγήκε πρώτο σε επισκεψιμότητα και σε πωλήσεις
στην προηγούμενη διοργάνωση, δίνοντας μας το πρώτο βραβείο για το καλύτερο περίπτερο. Ένα
περίπτερο με τεράστια ανταπόκριση που γνώρισε και γεύτηκε σχεδόν όλο το καταναλωτικό κοινό της
Θεσσαλονίκης και οχι μονο.
Η 81η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, από τις 10 εώς τις
18 Σεπτεμβρίου 2016.
Σε κάθε μας διοργάνωση το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε εναι: “ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”.
Στηρίζουμε και προτιμάμε ελληνικά-ποιοτικά προιόντα στο τραπέζι μας κάθε μέρα. Έιναι αυτό το
στοιχείο παράδοσης που θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό και να το μεταφέρουμε απο γενιά σε
γενιά.
Στόχοι του Φεστιβάλ:
(α) Η ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή κι επεξεργασία
αγροτικών και παραδοσιακών προιόντων.
(β) Η προσπάθεια για την τόνωση των συναλλαγών της αγοράς του κλάδου μέσω της άμεσης
πώλησης οικονομικών και ποιοτικών ελληνικών προιόντων.
(γ) Η πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή από τα εκτιθέμενα προιόντα μέσω των εκδηλώσεων
(γευσιγνωσίες, ειδικές τιμές κλπ.) των επιχειρήσεων.
Με βάση λοιπόν τα στατιστικά δεδομένα της 80ης επετειακής ΔΕΘ που κέρδισε το στοίχημα της
επισκεψιμότητας και ξεπέρασε το φράγμα των 200.000 επισκεπτών, οι συμμετοχές φέτος ξεκίνησαν
από πολύ νωρίς έχοντας ήδη καλύψει ένα μεγάλο μέρος του περιπτέρου, γι’αυτό επικοινωνήστε το
συντομότερο δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, όντας βέβαιοι για τα μεγάλα εμπορικά
οφέλη που θα αποκομίσετε.
Υπεύθυνος διοργάνωσης: Μιχαηλίδης Κυριαζής τηλ. 6948-247622
Πληροφορίες για την συμμετοχή σας:
Μιχαηλίδου Κατερίνα τηλ. 6987-450002
Πουλακάκης Κώστας τηλ. 6947-350333

