ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO
Όλη η Πελοπόννησος μια έκθεση
Η πρώτη Περιφερειακή έκθεση στην ιστορία της Πελοποννήσου, η
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2016
στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης.
Η Πελοπόννησος υποδέχεται για πρώτη φορά την Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EXPO» τη σημαντικότερη Έκθεση της Πελοποννήσου, την έκθεση που φιλοδοξεί να
προβάλει την παραγωγικότητα, την εμπορική δραστηριότητα και την ποιότητα της
Ελληνικής Επιχείρησης.

Η έκθεση αποτελεί το σημείο παρουσίασης όλων των ποιοτικών προϊόντων
της Πελοποννήσου, του αγροδιατροφικού τομέα, των τουριστικών προϊόντων και
της επιχειρηματικότητας εν γένει.
Όλα ξεκίνησαν….
Το brand Πελοπόννησος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να
εξελιχθεί. Τα Επιμελητήρια όλης της Πελοποννήσου ένωσαν τις δυνάμεις τους και
αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διοργάνωση της πρώτης περιφερειακής έκθεσης της
Πελοποννήσου με τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 913 Νοεμβρίου στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του κτιρίου ΓΕΑ στη
Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την επιχειρηματικότητα στην
Πελοπόννησο, που γίνεται πρώτη φορά με τη μορφή έκθεσης, και ενισχύει με τον
καλύτερο τρόπο το πνεύμα συνεργασίας και σύνταξης δυνάμεων προς όφελος των
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

Η έκθεση θα έχει στο επίκεντρο τον αγροδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό,
που αποτελούν άλλωστε την αιχμή του δόρατος για την Πελοπόννησο, με σκοπό την
προβολή και ανάδειξη των ποιοτικών Πελοποννησιακών προϊόντων, της
Πελοποννησιακής διατροφής, και των τουριστικών σημείων (αρχαιολογικοί χώροι,
φυσικά τοπία, πολιτισμός) της Πελοποννήσου. Παράλληλα θα συμμετέχουν και άλλοι
παραγωγικοί τομείς που συνθέτουν το προφίλ της επιχειρηματικότητας της περιοχής.
Στο

πλαίσιο της έκθεσης, μάλιστα, θα διοργανωθούν δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις: Β2Β
επιχειρηματικών συναντήσεων με επιχειρήσεις εισαγωγής του εξωτερικού μέσω του
ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, προκειμένου οι πελοποννησιακές
επιχειρήσεις να έχουν την άμεση ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να κλείσουν
συμφωνίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού και ενημερωτική ημερίδα εξαγωγικού
προσανατολισμού του Enterprise Greece που στηρίζει ενεργά την
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO».
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η διάρκεια της έκθεσης είναι από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας
της: Καθημερινές: 17.00 – 22.00 και Σαββατοκύριακο: 10.30 – 22.30.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΒΙ.ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Κολοκοτρώνη
ΩΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Ανά μισή ώρα, στις ώρες λειτουργίας της έκθεσης

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Με έμφαση στην Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι:
Γεωργία – Κτηνοτροφία – Νέες Καλλιέργειες
Τρόφιμα –Παραγωγική Φυσιογνωμία Πελοποννήσου
Οικιακός – Επαγγελματικός Εξοπλισμός – Ανακαίνιση
ΜΜΕ – Διαφήμιση – Πληροφορική

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΒΙ.ΠΕ, το κέντρο της επιχειρηματικής δράσης των
Επιχειρήσεων της Πελοποννήσου, στεγάζονται σε 8.000 τ.μ. τα περίπτερα των εκθετών
πλήρως εξοπλισμένα. Η πρόσβαση είναι εύκολη με εκτεταμένη σύνδεση του χώρου με τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επίσης διαθέτει παρκινγκ 60 στρεμμάτων και ειδικούς
χώρους αναψυχής (καφέ – μπαρ).
Το συνεδριακό κέντρο της έκθεσης είναι ειδικά διαμορφωμένο με οπτικοακουστικά μέσα
για να καλύψει τις ανάγκες όλων των συνεδρίων και εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Εκθέτες και επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να διαπιστώσουν ότι βρίσκονται στην
«καρδιά» της επιχειρηματικότητας με ένα πλούσιο πρόγραμμα ενημερωτικών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν παράλληλα με την έκθεση.
Θα πραγματοποιηθούν για μία ακόμη φορά εξειδικευμένες ημερίδες, επιχειρηματικές
συναντήσεις B2B, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις:

• B2B Επιχειρηματικές Συναντήσεις με φιλοξενούμενους εμπορικούς
επισκέπτες από το εξωτερικό μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network.
• Ημερίδα για τις εξαγωγές, διοργάνωση του Enterprise Greece
• Εκδηλώσεις Μαγειρικής με διάσημους σεφ.

• Εκδηλώσεις για το Κρασί δημιουργώντας ειδικό χώρο για τους οινοποιούς της
Πελοποννήσου.
• Events για τα τυροκομικά προϊόντα
Δημιουργούμε:
• Ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη φιλοξενία των επισκεπτών για τις
B2B συναντήσεις.
• Ελληνικό Μπαρ που θα φιλοξενήσει bartenders για την παρασκευή ελληνικών
κοκτέιλ με παραδοσιακά ποτά.
• Παραδοσιακό Παντοπωλείο όπου θα κερνάμε Πελοποννησιακές συνταγές
στους επισκέπτες.

Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Πελοποννήσου
Με τη στήριξη του Δήμου Τρίπολης και της Enterprise Greece
Ανάδοχος ALFA EXPO

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΑΚΜΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ, ΕΡΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 91,6 ΚΑΙ 105,8, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, AGRENDA, AGRONEWS, AGROTYPOS, REAL FM 97.8,
REAL NEWS, ARCADIAPORTAL.GR – ARKADIAPRESS.GR – ARCADIASPORTS.GR – BEST –
BRAKENEWS.GR – E-KORINTHOS.GR – ELEFTHERIAONLINE.GR – ENTERMESSINIA – FILODIMOS.GR –
ΗΛΕΙΑLIVE – KALAMATAIN.GR – KALAVRYTANEWS – KALAVRARYTAPRESS.GR – KALIMERAARKADIA.GR – KINISIS.EU – LAKONIKOS.GR – LACONIALIVE.GR – MESSINIANEWS.GR –
MONEMVASIANEWS.GR – NOTOSPRESS.GR – PATRAEVENTS – PATRISNEWS – PNA.GR – ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ – YPAITHROS.GR, BEST-TV.GR – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ARCADIA 93.8 – ΑΣΤΕΡΑΣ 101.1 – BEST
RADIO97.3 – BRAKE 100.8 – DIVA FM 106.1 – ΕΡΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 101.5 – ΈΜΦΑΣΙΣ 91.8 – ΗΧΩ 99.6 – LIFE
FM 88 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ FM 103.1 – NOTOS RADIO 94.9 – ΠΑΛΜΟΣ 90.5 – ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM 90.7 – SFERA
94. – SKAI ARKADIAS 102.8 – ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟ 99.2, ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΑΥΓΗ ΠΥΡΓΟΥ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΦΩΝΗ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ –ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ – ΠΑΤΡΙΣ – ΠΡΩΙΝΗ ΗΛΕΙΑΣ –
ΘΑΡΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO»
9-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης (Κτίριο Γ.Ε.Α.)

Η πρώτη έκθεση της Πελοποννήσου «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» ανοίγει τις πύλες της και
παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις σε όλους τους κλάδους. Η έκθεση θα αποτελέσει το
σημείο παρουσίασης όλων των ποιοτικών προϊόντων της Πελοποννήσου, του
αγροδιατροφικού τομέα, των τουριστικών προϊόντων και της επιχειρηματικότητας εν
γένει.
Στο 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 στη Βιομηχανική Περιοχή της
Τρίπολης (Κτίριο ΓΕΑ).
Από ημερίδες και συνέδρια για τις εξαγωγές, marketing και b2b επιχειρηματικές
συναντήσεις μέχρι live cooking και happenings εκθετών.
Δεν χρειάζεται να διαλέξετε event, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όλα.

Κάθε μέρα γευτείτε… «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO»! Παραδοσιακές Συνταγές από όλη
την Πελοπόννησο.
Το πλούσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει καθημερινά σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης, «Μαγειρέματα» από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου και τους Δήμους όλων των νομών της Πελοποννήσου: Αργολίδας,
Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάζουν από την «γευστική παλέτα» των
Πελοποννησιακών παραδοσιακών συνταγών που θα ετοιμάζονται εκείνη την ώρα από τον Σεφ
Βασίλη Γιαννόπουλο και Σεφ από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου.

Happenings – Εκδηλώσεις των εκθετών

Περιπλανηθείτε από περίπτερο σε περίπτερο και απολαύστε τα happenings και events που
διοργανώνουν οι εκθέτες στο χώρο τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 19:00, στο χώρο Εκδηλώσεων της Έκθεσης
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO»
Στη διάρκεια των εγκαινίων θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα στον επιχειρηματία
κ. Ιωάννη Λαρσινό, για τη σημαντική προσφορά του στην Πελοπόννησο και στην ελληνική
επιχειρηματικότητα.

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στις 18:30 στο χώρο Εκδηλώσεων της Έκθεσης

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ κ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ για την
αγάπη και την προσφορά του στην Πελοπόννησο.

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Έκθεσης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ. Η Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της
Έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για τις εξαγωγικές και
εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου στο συνεδριακό χώρο των
εγκαταστάσεων της έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO».

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, 17:30 -22.00, στο χώρο Μαγειρικής της Έκθεσης

LIVE COOKING. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνει «μαγειρέματα» στο πλαίσιο της
προώθησης των Πελοποννησιακών Προϊόντων.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στις 18:00, στο χώρο Εκδηλώσεων της Έκθεσης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
σε συνεργασία με τον κ. Λουρδή Γιώργο (Μηχανολόγο Μηχανικό) θα πραγματοποιήσει
παρουσίαση με τίτλο «Η ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού (Fishing Tourism), τόσο στον
Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, όσο και σε άλλες περιοχές της Πατρίδας μας, ένας απόλυτα
εφικτός στόχος».

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στις 19:30, στο χώρο Εκδηλώσεων της Έκθεσης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο Δήμος Τρίπολης και
η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, διοργανώνουν μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση που
εστιάζει στην ενημέρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και πολιτών με στόχο την
ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου, 09.00-21.00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Έκθεσης
B2B ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, μεταξύ επιχειρήσεων και εκπροσώπων ξένων

επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για τα πελοποννησιακά προϊόντα και για διεθνή συνεργασία.
Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις της Πελοποννήσου θα έχουν προκαθορισμένα ραντεβού με τους
ξένους πιθανούς συνεργάτες, στο συνεδριακό χώρο των εγκαταστάσεων της έκθεσης. Την
επόμενη μέρα, Κυριακή 13 Νοεμβρίου οι ξένοι αγοραστές θα επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 10.30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Έκθεσης
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ MARKETING. Ενημερωτική ημερίδα του portal
Καλημέρα Αρκαδία για την ενημέρωση επιχειρηματιών για σύγχρονους και αποδοτικούς
τρόπους προώθησης των επιχειρήσεων, με σκοπό την άμεση και στοχευμένη ενημέρωση του
διαδυκτιακού κοινού, μέσα από το συναισθηματικό Marketing.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 12.00-17.00 στο χώρο Μαγειρικής της Έκθεσης

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ. Ένα γαστρονομικό happening με
σεφ και μάγειρες από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου να ετοιμάζουν και να σερβίρουν
παραδοσιακές Πελοποννησιακές συνταγές.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 20.00 στο χώρο Εκδηλώσεων της Έκθεσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Η έκθεση κλείνει τις πύλες της με ένα μεγάλο πολιτιστικό φεστιβάλ
που διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με χορευτικούς ομίλους από την Τρίπολη, το
Λύκειο Ελληνίδων, παράρτημα Τρίπολης και το Δήμο Τριφυλίας και με ορχήστρα τους: Κώστας
Μήτσης & Σταυρούλα Δαλιάνη τραγούδι, Νίκος Φιλιππίδης κλαρίνο, Γιώργος Μαρινάκης βιολί,
Κώστας Φιλιππίδης λαούτο και Χρήστος Λυκουρέντζος κρουστά.

Εκδηλώσεις happenings στα περίπτερα των εκθετών
Τετάρτη 9, Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου από 5.30 μ.μ έως τις 8 μ.μ. ο Δήμος
Μεσσήνης θα παρουσιάσει επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή κρασιού ενώ δεν θα
λείψουν και οι γευστικές δοκιμές.
Σάββατο & Κυριακή 12 και 13 Νοεμβρίου, από τις 10.30 π.μ.έως τις 10 μ.μ., η εταιρεία
ORIFLAME διοργανώνει «Oriflame Beauty Party» με αισθητικό και μακιγιέζ που της εταιρίας.
Δωρεάν μακιγιάζ, συμβουλές και περιποίηση επιδερμίδας, δώρα και εκπλήξεις. Για την καλύτερη
λειτουργία (ραντεβού), μπορείτε να καλέσετε στο 6977060622.
Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι επισκεφτείτε το περίπτερο του Arts & Crafts
για να δείτε από κοντά τον ζωγράφο Ηλία Ματθαιόπουλο να δημιουργεί από την αρχή έναν
πίνακα ζωγραφικής.
Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, 2-3 φορές την ημέρα εντός και μπροστά από το περίπτερό της
ετοιμάζει χορευτικές παντομίμες διάρκειας περίπου 5 λεπτών. Το Σαββατοκύριακο οι
παραστάσεις θα γίνονται ανά δίωρο - τρίωρο, 2 φορές το πρωί και 3 το απόγευμα. Την Κυριακή
το βράδυ στις 20:00 στο περίπτερό θα γίνει η κλήρωση του διαγωνισμού και η ανακοίνωση των
δώρων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της:
Καθημερινές: 17.00 – 22.00 και το Σαββατοκύριακο: 10.30 – 22.00.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Μια προσφορά του ΚΤΕΛ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Κολοκοτρώνη
ΩΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Ανά μία ώρα, στις ώρες λειτουργίας της έκθεσης

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΑΚΜΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ, ΕΡΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 91,6 ΚΑΙ 105,8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - AGRENDA,

AGRONEWS – AGROTYPOS - REAL FM 97.8, REAL NEWS, ARCADIAPORTAL.GR –
ARKADIAPRESS.GR – ARCADIASPOT.GR - ARCADIASPORTS.GR – BEST – BRAKENEWS.GR – EKORINTHOS.GR – ELEFTHERIAONLINE.GR – ENTERMESSINIA – FILODIMOS.GR – ΗΛΕΙΑ LIVE –
KALAMATAIN.GR – KALAVRYTANEWS – KALAVRARYTAPRESS.GR – KALIMERA-ARKADIA.GR –
KINISIS.EU – LAKONIKOS.GR – LACONIALIVE.GR – MESSINIANEWS.GR – MONEMVASIANEWS.GR
– NOTOSPRESS.GR – PATRAEVENTS – PATRISNEWS – PNA.GR - RAP MEDIA – ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ – YPAITHROS.GR-BEST-TV.GR – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ARCADIA 93.8 – ΑΣΤΕΡΑΣ 101.1 – BEST
RADIO97.3 – BRAKE 100.8 – DIVA FM 106.1 – ECO-RADIO – ΕΡΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 101.5 – ΈΜΦΑΣΙΣ
91.8 – ΗΧΩ 99.6 – LIFE FM 88 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ FM 103.1 – NOTOS RADIO 94.9 – ΠΑΛΜΟΣ 90.5 –
ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM 90.7 – SFERA 94. – SKAI ARKADIAS 102.8 – ΣΚΑΙ ΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟ 99.2 ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΦΩΝΗ – ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΥΓΗ ΠΥΡΓΟΥ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΈΠΑΘΛΟ – ΦΩΝΗ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ – ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΝΕΑ ΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ – ΠΑΤΡΙΣ – ΠΡΩΙΝΗ ΗΛΕΙΑΣ – ΘΑΡΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ,
ARCADIAPRESS.GR

Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Πελοποννήσου
Με τη στήριξη του Δήμου Τρίπολης και της Enterprise Greece
Ανάδοχος ALFA EXPO

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

