
 

2° Εμπορικό - Τοσριζηικό - Πολιηιζηικό Φεζηιβάλ 

 

Ο Επιμεληηηπιακόρ Όμιλορ Ανάπηςξηρ Ελληνικών Νηζιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν) ανακοινώνει ηην 

ππαγμαηοποίηζη ηηρ «2ηρ Εμποπικήρ-Τοςπιζηικήρ-Πολιηιζηικήρ Έκθεζηρ/Φεζηιβάλ», πος θα 

ππαγμαηοποιηθεί από 20-23 Ιοςνίος 2014 ζηο σώπο ηηρ μαπίναρ Μςηιλήνηρ πος διοπγανώνεηαι 

από ηην «expo - AEGEAN» πος είναι παπάπηημα ηηρ εηαιπείαρ οπηικοακοςζηικών ζςζηημάηων 

«ΗΦΩ Α.Ε.» με έδπα ηην Μςηιλήνη και έσει ωρ ζκοπό ηην ππαγμαηοποίηζη εμποπικών - 

ηοςπιζηικών - παπαγωγικών -πολιηιζηικών εκθέζεων. Θα ζςμμεηάζσοςν ζ’ αςηήν εκθέηερ από ηα 

νηζιά ηος Αιγαίος, και ηην Ηπειπωηική Ελλάδα καθώρ και από ηην Τοςπκία ζε 95 πεπίπηεπα 

(παγόδερ) εςπωπαϊκών πποδιαγπαθών, διαζηάζεων (5μ. x 5μ.), (3μ. x 3μ) , και (5μ. x 2,5μ). 

Η δημιοςπγία αςηήρ ηηρ Έκθεζηρ/Φεζηιβάλ, θα είναι η κοπωνίδα όλων ηφν επισειπημαηικών 

δπάζεων για ηο 2014 ζηα νηζιά ηος Αιγαίος) και για ηο λόγο αςηό έσει δοθεί μέσπι ζηιγμήρ η 

αιγίδα από έξη θοπείρ: 1) Από Υποςπγείο Ανάπηςξηρ 2) ηην Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος, 3) από 

ηον Επιμεληηηπιακό Όμιλο Ανάπηςξηρ Ελληνικών Νηζιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν), 4) από ηο Επιμεληηήπιο 

Λέζβος, 5) από ηο Ελληνοηοςπκικό Εμποπικό Επιμεληηήπιο 6) Ελληνοβοςλγαπικό Εμποπικό 

Επιμεληηήπιο 

Σ' αςηό λοιπόν ηο μοναδικά ζοβαπό, αξιόπιζηο και ζημανηικό γεγονόρ ζηην πεπιοσή ηος 

Βοπείος Αιγαίος, θεωπούμε και πιζηεύοςμε όηι και η δική ζαρ ζςμμεηοσή είναι απαπαίηηηη 

και επιβεβλημένη. 

Η “expo-AEGEAN”, θα αναδείξει νέερ εςκαιπίερ για ηιρ επισειπήζειρ, θα βοηθήζει ζηην επίηεςξη 

εμποπικών ζςναλλαγών και ηοςπιζηικών ζςμθωνιών και θα θέπει ζε επαθή αγοπαζηέρ και 

ππομηθεςηέρ, ώζηε όλα αςηά να αποδώζοςν ηιρ μεγαλύηεπερ και καλύηεπερ πποοπηικέρ και 

ζςνεπγαζίερ για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηην Έκθεζη. 

To Σάββαηο 21 Ιοςνίος 2014 ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Επιμεληηηπίος Λέζβος θα 

ππαγμαηοποιηθούν : 

♦ Forum ζσμμεηετόνηφν εκθεηών και επιζκεπηών για Εμπόριο-Μεηαθορές 

(ΕλληνοΤοσρκικό ) 

♦ Forum ζσμμεηετόνηφν εκθεηών και επιζκεπηών για Τοσριζμό (ΕλληνοΤοσρκικό) 

♦ Β2Β επιτειρημαηικές ζσνανηήζεις όλφν ηφν ενδιαθερομένφν για ηη ζύναυη 

ζσμθφνιών. 

Το ππώηο μέπορ θα αθοπά Εμπόριο-Μεηαθορές και ηιρ πποοπηικέρ ζςνεπγαζίαρ ηων 

επισειπήζεων Ελλάδαρ και Τοςπκίαρ και ηο δεύηεπο θα αθοπά ηον Τοσριζμό και ηη ζςνεπγαζία 

ηων επισειπήζεων Ελλάδαρ και Τοςπκίαρ καθώρ και ηων νηζιών ηος Αναηολικού Αιγαίος με ηα 

παπάλια ηηρ Τοςπκίαρ με ζκοπό ηη δημιοςπγία ενόρ ηοςπιζηικού πακέηος με δςο πποοπιζμούρ. 



Καινοηομία ηηρ έκθεζηρ οι πλούζιερ πολιηιζηικές εκδηλώζεις πος πεπιλαμβάνοςν ζςναςλίερ 

γνωζηών καλλιηεσνών, μοςζικοσοπεςηικών παπαζηάζεων και πολλών άλλων πολιηιζηικών και 

καλλιηεσνικών εκδηλώζεων . 

Επιζκεθηείηε ηο site www.expoaegean.gr για κάθε επιπλέον πληποθοπία πος θα σπειαζηείηε. 

 

http://www.expoaegean.gr/

