
                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                             

 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΣΗΝ 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΗ 
«ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 2-7 ΜΑΙΟΤ 

την Βιομηχανική Περιοχή Σρίπολησ (Κτίριο Γ.Ε.Α.) 

 

 
υνεπήσ ςτο ραντεβού τησ κάθε δύο χρόνια, η μεγαλύτερη περιφερειακή ςυνάντηςη όλων των 

επαγγελματιών, η 8η Περιφερειακή Έκθεςη «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» ανοίγει τισ πύλεσ τησ και 

παρουςιάζει τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ με έμφαςη ςτον Πρωτογενή Σομέα και 

τα Αγροτικά Παραδοςιακά Προΰόντα.  

το πλαίςιο τησ έκθεςησ θα πραγματοποιηθούν ςειρά ενημερωτικών και πολιτιςτικών 

εκδηλώςεων. Οι  εκδηλώςεισ είναι ανοικτέσ για όλουσ τουσ εκθέτεσ και τουσ επιςκέπτεσ και θα 

λάβουν χώρα ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ έκθεςησ ςτην Βιομηχανική Περιοχή τησ Σρίπολησ (Κτίριο 

ΓΕΑ). 

 

Παραςκευή 2 Μαΐου ςτισ 19:00 
«ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΈΚΘΕΗ» 
 

άββατο 3 Μαΐου ςτισ 12:00 

«2ο OPEN COFFEE» 

Ο Σφνδεςμοσ Νζων Επιχειρηματιών Αρκαδίασ διοργανώνει το δεφτερο Open Coffee και προςκαλεί 
όςουσ αςχολοφνται με το επιχειρείν, την καινοτομία ςε όλεσ τισ μορφζσ τησ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τα 
ελληνικά start-ups και το διαδίκτυο. 
Η πρόςκληςη ανοικτή ςε κάθε ενδιαφερόμενο, η γραβάτα μη υποχρεωτική, μάλλον απευκταία. 
Επιπλέον, πρόκειται να επιχειρηθεί η διάνθιςη του βαςικού concept, με ςκοπό την 
αποτελεςματικότερη υποςτήριξη των επιδιώξεων του Open Coffee Club Greece. 
την διάρκεια του Open Coffee θα ςυζητηθούν θέματα χρηματοδότηςησ και καλλιέργεια 
ικανοτήτων του νέου επιχειρηματία, βέλτιςτεσ πρακτικέσ και εξελίξεισ ςτο χώρο των 
επιχειρήςεων, θέματα καινοτομίασ και εξωςτρέφειασ , την χρήςη τησ τεχνολογίασ ςτην τέχνη και 
την εκπαίδευςη αλλά και του όμορφου και ελπιδοφόρου τόπου μασ . 
 

άββατο 3 Μαΐου ςτισ 17:30 

ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ – «Ο ΦΑΡΑΣΟΥΟΡΟΥΤΓΑ» 

Σο Επιμελητήριο Αρκαδίασ προςκαλεί μικρούσ και μεγάλουσ φίλουσ να παρακολουθήςουν την 

επίκαιρη παράςταςη με τον Καραγκιόζη 

Δωρεάν Είςοδοσ 

 

 

 

 



άββατο 3 Μαΐου ςτισ 18:00 
«4Ο ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ» 
Σο Διοικητικό υμβούλιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίασ, μέλοσ του δικτύου Enterprise Europe 
Network, διοργανώνει εκδήλωςη για την απονομή των βραβείων του «4ου ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ». 
την εκδήλωςη θα παρουςιαςτούν οι εργαςίεσ και θα απονεμηθούν τα βραβεία επίδοςησ και 
ςυμμετοχήσ ςτισ ομάδεσ μαθητών των ςχολείων τησ Αρκαδίασ που ςυμμετείχαν ςτον 4ο 
Μαθητικό Διαγωνιςμό Επιχειρηματικότητασ, ο οποίοσ αθλοθετήθηκε και διοργανώθηκε 
από το Επιμελητήριο Αρκαδίασ με τη ςυνεργαςία τησ Διεύθυνςησ Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Αρκαδίασ και του ΚΕΤΠ Αρκαδίασ ςτο πλαίςιο μιασ προςπάθειασ για την 
ενημέρωςη των μαθητών και μια πρώτη επαφή τουσ με την έννοια και την αξία τησ 
επιχειρηματικότητασ. 
 

Κυριακή 4 Μαΐου από τισ 10:00 έωσ τισ 21:00  
«3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΑΙΘΡΟΤ – ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ» 
Η Περιφέρεια Πελοποννήςου, ο ύνδεςμοσ Ενώςεων Αγροτουριςμού Ελλάδασ (ΕΑΓΕ) και το 
Επιμελητήριο Αρκαδίασ ςυνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο υνέδριο Σουριςμού – Τπαίθρου – 
Αγροτουριςμού. 
Σουριςτικοί πράκτορεσ και δημοςιογράφοι του τουριςτικού κλάδου από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, θα έρθουν ςε επαφή με επαγγελματίεσ και φορείσ που εμπλέκονται άμεςο με τον 
τουριςμό υπαίθρου - αγροτουριςμό. 
 
Κύρια Θέματα του υνεδρίου   

 Σο μέλλον τησ επιχείρηςησ τουριςμού υπαίθρου ςτισ Ευρωπαΰκέσ  χώρεσ. 

 Η δημιουργία προΰόντοσ (Branding) και η ςυνεργαςία ςτον αγροτουριςμό. Σο κλειδί τησ 
επιτυχίασ. Μαθαίνοντασ από την αυςτριακή εμπειρία. 

 Προώθηςη και διαδικτυακέσ πωλήςεισ για μικρούσ αγροτουριςτικούσ ξενώνεσ. 

 Πολιτιςμόσ - Οινικόσ Σουριςμόσ: ιςχυρά ςτοιχεία του Σουριςμού υπαίθρου – 
αγροτουριςμού.  

 Διαφοροποίηςη και Δικτύωςη Προΰόντων και Τπηρεςιών ςτον Αγροτουριςμό μέςω 
Σεχνολογιών Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών. 

 Η ςπουδαιότητα των τοπικών προΰόντων ςτον αγροτουριςμό. 

 Σο αγροτουριςτικό προΰόν και η προβολή του.  

 Δικτύωςη και προώθηςη του τουριςμού υπαίθρου – αγροτουριςμού. 

Ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα του ςυνεδρίου ςτην ιςτοςελίδα του 
Αρκαδικού Πανοράματοσ www.arkadiko-panorama.gr ςτην κατηγορία Εκδηλώςεισ. 

 

Δευτέρα 5 Μαΐου ςτισ 19:00  

«ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ» 
B2B Επιχειρηματικέσ ςυναντήςεισ 
ε αυτή την ενημερωτική εκδήλωςη (η οποία είναι χωριςμένη ςε δύο μέρη) θα παρουςιαςτούν οι 

αγορέσ: Κίνασ, Ρωςίασ, Γαλλίασ και Γερμανίασ από τουσ εμπορικούσ ακολούθουσ τησ Ελλάδασ ςτισ 

αντίςτοιχεσ χώρεσ και θα αναλυθούν η οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον καθώσ και οι 

δυνατότητεσ ςυνεργαςίασ και εξαγωγήσ ελληνικών προΰόντων και υπηρεςιών. 



Διοργανωτέσ τησ εκδήλωςησ: οι Πρόεδροι και τα Μέλη του Διοικητικών υμβουλίων του 
υνδέςμου Βιομηχανιών Πελοποννήςου και Δυτικήσ Ελλάδοσ, του υνδέςμου 
Επιχειρήςεων τησ ΒΙ.ΠΕ Σρίπολησ και του Επιμελητηρίου Αρκαδίασ – Enterprise Europe 
Network. 
Σην επόμενη μέρα, Σρίτη 6 Μαΐου 9:30 – 12:30 ςτην αίθουςα εκδηλώςεων του 
Επιμελητηρίου Αρκαδίασ θα πραγματοποιηθούν οι επιχειρηματικέσ ςυναντήςεισ με τουσ 
εμπορικούσ ακολούθουσ. 

 

Σρίτη 6 Μαΐου ςτισ 17:00  
«ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΣΡΙΠΟΛΗ» 
Ο Δήμοσ Σρίπολησ, ςτα πλαίςια διερεύνηςησ τησ δυνατότητασ ανάπτυξησ ςυςτήματοσ 
Σηλεθέρμανςησ για οικιακή χρήςη ςτην πόλη τησ Σρίπολησ, διοργανώνει  ενημερωτική 
παρουςίαςη με θέμα "Σηλεθέρμανςη ςτην πόλη τησ Σρίπολησ". 
τόχοσ τησ εκδήλωςησ είναι όλεσ οι ανάγκεσ ςε ζεςτό νερό των κατοίκων τησ πόλησ τησ Σρίπολησ, 

να καλύπτονται μέςω αυτού του πρωτοποριακού ςυςτήματοσ, το οποίο, εκτόσ από εξαιρετικά 

οικονομικό, θεωρείται ότι έχει και το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από οποιοδήποτε 

άλλο ςύςτημα θέρμανςησ. 

Ειςηγήτρια: Καλέλλη Παναγιώτα, Φημικόσ Μηχανικόσ  

 

Σρίτη 6 Μαΐου ςτισ 20:30  
«ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΠΟΤ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΟ ΝΕΟ ΕΠΑ (Ε)»  
Ο Εκπαιδευτικόσ Οργανιςμόσ ΑΚΜΩΝ ΑΕ διοργανώνει εκδήλωςη ςτα πλαίςια τησ ςυμμετοχήσ του 
ςτην Περιφερειακή Έκθεςη «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ». 
Ο ομιλητήσ τησ εκδήλωςησ, κ. Μπακιρτζήσ Κωνςταντίνοσ, Πρόεδροσ και Διευθύνων ύμβουλοσ του 
Ομίλου «ΑΚΜΩΝ», θα αναλύςει και θα επικεντρωθεί ςτα εξήσ ζητήματα:  

 ύνδεςη τησ εκπαίδευςησ και τησ κατάρτιςησ με την απαςχόληςη  
 Μέτρα αντιμετώπιςησ τησ ανεργίασ 
 Επένδυςη ςτην εκπαίδευςη και κατάρτιςη 
 Δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευςησ. 
 Βελτίωςη προοπτικών απαςχόληςησ και ανάπτυξησ δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού  

Σετάρτη 7 Μαΐου ςτισ 20:30  
«ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΤΝΣΑΓΕ ΚΑΙ ΓΕΤΕΙ ΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑ» 
Ένα γαςτρονομικό happening με Αρκάδεσ μάγειρεσ να ετοιμάζουν και να ςερβίρουν παραδοςιακέσ 
Αρκαδικέσ ςυνταγέσ. 
  
Η ΕΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 
 
Όλεσ οι εκδηλώςεισ θα πραγματοποιηθοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ Ζκθεςησ ςτην Βιομηχανική 
Περιοχή τησ Σρίπολησ (Κτίριο Γ.Ε.Α) 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΗ 
Η διάρκεια τησ ζκθεςησ είναι από τισ 2 ζωσ τισ 7 Μαΐου και οι ώρεσ λειτουργίασ τησ, τισ 
καθημερινζσ: 17.00 – 22.00 και το αββατοκφριακο: 10.30 – 22.00. 
 
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΟΝ ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 
Μια προςφορά του ΚΤΕΛ ςε ςυνεργαςία με το Επιμελητήριο Αρκαδίασ 
ΑΦΕΣΗΡΙΑ: Πλατεία Κολοκοτρώνη 



ΩΡΕ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ: Ανά μία ώρα, ςτισ ώρεσ λειτουργίασ τησ ζκθεςησ 
 
Πληροφορίεσ: Επιμελητήριο Αρκαδίασ: 2710 227141-2 
 
Φορηγοί: ΑΚΜΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ, ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ.  
Φορηγοί Επικοινωνίασ: AGRONEWS, AGRENDA, REAL NEWS, REAL FM 97.8,  AGROTYPOS, 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΑ ΣΡΙΠΟΛΗ. 
 


