
Εμπορική – Τουριστική Έκθεση στη Μυτιλήνη 

14-17 Ιουνίου 2013 
 

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν) 

ανακοινώνει την πραγματοποίηση της «1ης Εμπορικής-Τουριστικής-Πολιτιστικής 

Έκθεσης/Φεστιβάλ», που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως και 17 Ιουνίου 2013 στο 

χώρο της μαρίνας Μυτιλήνης. Θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν εκθέτες από τα νησιά του 

Αιγαίου, και την Ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και από την Τουρκία. 

Η δημιουργία αυτής της Έκθεσης/Φεστιβάλ, θα είναι η κορωνίδα όλων των 

επιχειρηματικών δράσεων για το 2013 και για το λόγο αυτό έχει δοθεί μέχρι στιγμής 

η αιγίδα από πέντε φορείς: από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, από τον 

Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν),  από το 

Επιμελητήριο Λέσβου, από το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο και από το 

Δήμο Λέσβου. 

Η “expo-AEGEAN” Φεστιβάλ Αιγαίου, θα αναδείξει νέες ευκαιρίες για τις 

επιχειρήσεις, θα βοηθήσει στην επίτευξη εμπορικών συναλλαγών και τουριστικών 

συμφωνιών και θα φέρει σε επαφή αγοραστές και προμηθευτές, ώστε όλα αυτά να 

αποδώσουν τις μεγαλύτερες και καλύτερες προοπτικές και συνεργασίες για τους 

συμμετέχοντες στην Έκθεση. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα πραγματοποιηθεί η Γενική συνέλευση του 

Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) 

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Επιμελητηρίου Λέσβου θα πραγματοποιηθούν: 

•  Διεθνές Συνέδριο Μεταφορών & Logistics (ΕΕΣΥΜ) 

• Forum συμμετεχόντων εκθετών και επισκεπτών για Εμπόριο-Μεταφορές 

(ΕλληνοΤουρκικό 

• Forum συμμετεχόντων εκθετών και επισκεπτών για Τουρισμό 

(ΕλληνοΤουρκικό) 

•   Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις όλων των ενδιαφερομένων για τη σύναψη 

συμφωνιών. 

Το πρώτο μέρος θα αφορά Εμπόριο-Μεταφορές και τις προοπτικές 

συνεργασίας των επιχειρήσεων Ελλάδας και Τουρκίας και το δεύτερο θα αφορά τον 

Τουρισμό και τη συνεργασία των επιχειρήσεων Ελλάδας και Τουρκίας καθώς και των 



νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τα παράλια της Τουρκίας με σκοπό τη 

δημιουργία ενός τουριστικού πακέτου με δυο προορισμούς. 

Καινοτομία της έκθεσης οι πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

περιλαμβάνουν συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών , μουσικοχορευτικών παραστάσεων 

και πολλών άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και επίδειξης μόδας. 

 

Επισκεφθείτε το site www.expoaegean.gr για κάθε επιπλέον πληροφορία. 

 


