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Αναγγελια της « 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κορινθία 2016» προιο̈ντων, εμποριου, τουρισμου, εξοπλισμου 

επιχειρησεων, παροχης υπηρεσιων και κατοικιας. 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής των προϊόντων και  των υπηρεσιών της 

Περιφέρειάς του, διοργανώνει την 7η Πανελλήνια Έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016»  από 5 έως 10 Οκτωβρίου 2016. 

Θέτοντας και πάλι υψηλούς στόχους ποιότητας, πληρότητας και επισκεψιμότητας του εκθεσιακού χώρου, η  

Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου στον Ισθμό της Κορίνθου και 

διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία  του Επιμελητηρίου μας, τελεί  δε υπό την αιγίδα και την 

υποστήριξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ΑΕ., της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου  και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. 

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου σας  και η προτροπή  προς τα μέλη σας να συμμετάσχουν στην 

έκθεση, είναι ιδιαιτέρως σημαντική και υπολογίζουμε σ΄αυτή για την επιτυχία της. 

Η δημοσιότητα της Έκθεσης θα εξασφαλιστεί με την διαφημιστική προβολή στα Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας και της 

Αττικής  (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί) και στο διαδίκτυο. 

Κατά την διάρκεια της Έκθεσης  θα δοθεί η ευκαιρία σε εκθέτες και επισκέπτες, να παρακολουθήσουν 

εκδηλώσεις με την συμμετοχή εκπροσώπων φορέων (Ο.Τ.Α., Δημοσίων Οργανισμών, Αναπτυξιακών Εταιριών 

κτλ), πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, επενδύσεων και προώθησης πωλήσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

Οι στόχοι της έκθεσης είναι: 

1. Η ανάδειξη και η προβολή της οικονομικής δραστηριότητας

2. Η προώθηση των προϊόντων  σε όλες τις περιοχές της χώρας και το εξωτερικό

3. Η τόνωση της αγοράς με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών

4. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης από την προσέλευση και διακίνηση εμπορικών αντιπροσώπων και

επισκεπτών



  

 

5. Η γνωριμία και η επικοινωνία  όλων των επιχειρηματιών  της Περιφέρειάς μας, με στόχο την ανίχνευση 

μελλοντικών συνεργασιών 

Ενδεικτικά αναφέρουμε  τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών  που καλύπτονται από την Έκθεση : 

1. τρόφιμα και ποτά  

2. οικοδομικά υλικά 

3. αυτοκίνητα, σκάφη  

4. εξοπλισμός σπιτιού και επιχειρήσεων 

5. τουρισμός 

6. υπηρεσίες γενικά   

7. ενέργεια, συστήματα ψύξης και θέρμανσης 

8. βιολογικά προϊόντα  

9. εναλλακτικές μορφές τουρισμού - αγροτουρισμός, ιαματικός τουρισμός  

10. παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας  

 

Κόστος συμμετοχής: 

Περίπτερα  εσωτερικού χώρου  50 Ευρώ το τ.μ.  

Πληροφορίες για την έκθεση στη διεύθυνση http://www.korinthianexhibition.gr/ 

 

Η Έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την Περιφέρεια  και 

θεωρούμε ότι σε αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά και η δική σας συμμετοχή. Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι 

προηγούμενες εκθέσεις  κατέστησαν  φανερή την αναγκαιότητα και τη σημαντική οικονομική προσφορά τέτοιων 

εκδηλώσεων  στις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις. 

 

   Πληροφορίες για τις δηλώσεις συμμετοχής: 

 
www.korinthiacc.gr 

email:anaptyxiaki@korinthiacc.gr  

http://www.korinthianexhibition.gr/
http://www.korinthiacc.gr/
mailto:anaptyxiaki@korinthiacc.gr





	ΠΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
	2 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	3 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

