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ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΠΡΟΪΌΝΣΑ 

 

     Έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ ΔΞΙ απηώλ εθδειώζεσλ  ζηε  

XAΛΚΙΓΙΚΗ,  πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 7- 10 Αςγούζηος 2014, ζηελ παξαιία ησλ Ν. 

Μοςδανιών, για ηπίηη  σπονιά. 

        Ογδόληα επηρεηξήζεηο ζα επηδείμνπλ ηα πξντόληα ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, γηαηί νη εθζέζεηο 

απνηεινύλ: 

 ην κνλαδηθό θαη ηόζν νηθνλνκηθό κέζν, γηα λα δσληαλέςνπκε ηελ επηρείξεζε καο, λα 

πξνσζήζνπκε ηα πξντόληα καο, λα θάλνπκε πσιήζεηο θαη λα θαιιηεξγήζνπκε ην πξνθίι 

ηεο εηαηξίαο καο, κέζα ζηελ αγνξά 

 ην ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα  λέεο επαθέο θαη θιείζηκν ζπκθσληώλ 

 

ΔΠΙΛΔΞΣΔ  ΣΙ  ΔΞΤΠΝΔ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΠΟΤ ΟΓΗΓΟΤΝ ΣΗ Ν ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

      Τν ζίγνπξν είλαη όηη ν ηειηθόο επηζθέπηεο αιιά θαη ν εθζέηεο θαη γηα ηηο 6 απηέο εθδειώζεηο ζα 

κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο, γιαηί ο σπόνορ και ο ηόπορ διεξαγωγήρ ηων εκθέζεων είναι  απλά ο 

ιδανικόηεπορ.   

       Τν βάξνο ηεο δηνξγάλσζεο δίλεηαη θαη ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ θνηλνύ, θαη γηα ην ιόγν απηό έρνπκε 

πξνγξακκαηίζεη κεγάιε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή.    

       Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο μεθηλάεη από 100€ γηα ίρλνο εδάθνπο ηα 3 ηξερνύκελα κε 2 κ βάζνο θαη 

θαηαιήγεη ζηα 450€ γηα  24 ηκ. .      

      Η είζνδνο γηα όιν ην 4εκεξν ζα είλαη ειεύζεξε γηα ην θνηλό θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

αθόινπζεο εθδειώζεηο : πνιηηηζηηθέο – ρνξεπηηθέο εθδειώζεηο,  αζιεηηθέο εθδειώζεηο  (από 

ζπιιόγνπο Teakwood, kickboxing, κνληέξλν ρνξό, Latin, Ζumba, hip-hop, αεξόκπηθ θιπ.), δσληαλή 

κνπζηθή.  

      Φσηνγξαθηθό πιηθό από ηελ πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε κπνξείηε λα βξείηε ζην www.nautico.gr 

      Θα ραξνύκε λα ζαο ζπλαληήζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε καδί ζαο νπνηαδήπνηε ιεπηνκέξεηα. 

 

 Ημεπομηνία ηελικήρ ςποβολήρ ενδιαθέπονηορ  21 Ιοςλίος 2014. 

 

 Για ζςμμεηοσέρ: 
 

 1- ΣΑΡΑΦΗ  ΛΘΛΘΑΝ  ΤΗΛ: 2310412346 , 6977577300 email:liliansarafi@gmail.com 

2- Επηκειεηήξην Χαιθηδηθήο θνο ΜΗΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΛ 23710-24300 εζσηεξηθό 6 
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http://www.nautico.gr/


 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 
Δκδήλωζη ενδιαθέρονηος για ζσμμεηοτή ζηην 
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ΤΓΡΑΔΡΙΟΚΙΝΗΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ - ΔΝΔΡΓΔΙΑ – ΓΟΜΗΗ – 

ΒΙΒΛΙΑ- ΟΙΚΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ – ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 
(Παραλία Νέων Μοσδανιών 7,8,9,10 /8/2014)  
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Με εκηίμηζη  
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Δηλώζεις ζσμμεηοτής έως ηην Γεσηέρα 21/07/2014  

 
Τπεύθσνοι Επικοινωνίας :   

1. ΑΡΑΦΗ  ΛΙΛΙΑΝ  ΣΗΛ: 2310412346 , 6977577300 
email:liliansarafi@gmail.com 

2. Επιμεληηήριο Υαλκιδικής κος ΜΗΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΣΗΛ 23710-24300 
εζωηερικό 6 

 


