
24η Διεθνή Έκθεση «KAVALAEXPO 2016»  

7 έως 12 Οκτωβρίου 2016 

 

Το  Επιμελητήριο Καβάλας διοργανώνει την 24η Διεθνή Έκθεση “KAVALAEXPO 2016”, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από 7 έως 12 Οκτωβρίου 2016, στον Εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδύρης» 

στην Νέα Καρβάλη, δίνοντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές στις επιχειρήσεις μας. 

Η έκθεση θα γίνει σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 

Η φετινή διοργάνωση της KAVALAEXPO 2016, απευθύνει μήνυμα ανάπτυξης και αισιοδοξίας στις 

επιχειρήσεις, για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ αποτελεί πλέον θεσμό για την ευρύτερη 

περιοχή. Έχει ήδη καθιερωθεί ως τόπος διερεύνησης των επιχειρηματικών συνεργασιών, Β2Β, 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, την αύξηση της τουριστικής 

κίνησης με την προσέλευση και διακίνηση εμπορικών αντιπροσώπων και επισκεπτών, από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδιαίτερα από τις Βαλκανικές χώρες. 

Στη διάρκεια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλα ημερίδες για την οικονομική 

ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την εφαρμογή καινοτομίας, την 

αντιμετώπιση της κρίσης, την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και τις ευκαιρίες 

προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη νέα οικονομική κατάσταση. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην έκθεση μας και να δώσετε την ευκαιρία στις τοπικές σας 

επιχειρήσεις να προβάλουν δυναμικά τα προϊόντα τους, να διερευνήσουν την δυνατότητα 

διείσδυσης σε νέες αγορές και προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 

222212, κα Σουλτάνα Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα Αφροδίτη Μάρκου (εσωτ. 13). Ενημερωτικό υλικό 

έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.kavalaexpo.gr,www.kcci.gr (Εντυπα συμμετοχής). 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016. 



                                   

                             
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
24η Έκθεση «Kavalaexpo 2016»  

7-12 Οκτωβρίου 2016 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ________________________________________ 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                      _________________________________________ 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ                       ________________________________________ 
 
FAX                                  ________________________________________ 
 
E-MAIL                              ________________________________________ 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ               ________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Αρμόδιο πρόσωπο για επικοινωνία  __________________________________ 

 
 

 
Επιθυμητά τ.μ.                                                   
                                 
 

Χώροι και Περίπτερα   Τιμή ανά m2  
Τύπος Περιπτέρου ΜΙΑ ΟΨΗ  28,00 € 

Τύπος Περιπτέρου ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ 48,00 € 

Τύπος Περιπτέρου ΤΡΕΙΣ ΟΨΕΙΣ 52,00 € 

Υπαίθριος χώρος εισόδου 15,00 € 

Υπαίθριος χώρος κυλικείου 10,00 € 

     
Διατίθεται πρόσθετος εξοπλισμός  
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ……./……./2016 

 
                       Για την Εταιρεία 

                                                                                 Υπογραφή-σφραγίδα 
Διοργάνωση:  
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