
Tο Επιμελητήριο Koζάνης σε συνεργασία με το «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης», ξεκίνησε ήδη τις 
εργασίες για τη διοργάνωση της 32Πζ «Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής 
Μακεδονίας», που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 26 Σεπτεμβρίου 2016, στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις του κτιρίου του Εκθεσιακού Κέντρου στο Δημοτικό διαμέρισμα Κοίλων Κοζάνης. 

Η ετήσια αυτή Γενική Έκθεση, που εφέτος συμπληρώνει 32 χρόνια συνεχούς ανοδικής πορείας και 
παρουσίας, ως το μεγαλύτερο οικονομικό- εμπορικό γεγονός, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας, είναι μια από τις πιο γνωστές και καταξιωμένες Γενικές Περιφερειακές Εκθέσεις στον 
Ελλαδικό χώρο. 
Εφέτος, για άλλη μια χρονιά, παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλήττει όλες 
τις παραγωγικές τάξεις της χώρας, η 32η διοργάνωση της «Εμποροβιοτεχνικής & Γεωργικής Έκθεσης 
Δυτικής Μακεδονίας» φιλοδοξεί να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο του επιχειρηματικού κόσμου 
και του καταναλωτικού κοινού της περιοχής μας, όσο και των επισκεπτών από άλλα σημεία της 
Χώρας, καθώς και των γειτονικών Βαλκανικών περιοχών και όχι μόνο, καθώς εφέτος δήλωσε 
συμμετοχή και θα συμμετέχει αντιπροσωπεία επιχειρηματιών από την μακρινή Ταϊβάν, κατόπιν της 
πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Αθήνα. 

Η αποδειγμένη διοργανωτική εμπειρία και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία σχετικά με τα εκθεσιακά 
γεγονότα, τόσο του φορέα διαχείρισης του Εκθεσιακού Κέντρου, όσο και του Επιμελητηρίου μας, που 
από το έτος 2000 ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, αποτελεί εγγύηση 
για την επιτυχία της περιφερειακής έκθεσης που, εκτός των άλλων, αποβλέπει και στην ενίσχυση της 
ψυχολογίας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων . 
Ήδη, από τις επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη των διοικήσεων των διοργανωτών με 
τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο επιχειρηματικός κόσμος για 
άλλη μια φορά θα αγκαλιάσει την έκθεση, θεσμό για την περιοχή μας, και θα δώσει δυναμικό 
«παρών» για την ανάδειξη και προβολή των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ενδιαφέρον 
συμμετοχή βέβαια υπάρχει και από πολλές εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας μας, επιχειρήσεις 
που πιστεύουν στη δυναμική των εκθέσεων και «επενδύουν» στην ευρύτερη προβολή τους 
Επισημαίνουμε ότι κάθε χρόνο στην έκθεση είναι αισθητή και η Επιμελητηριακή παρουσία με τη 
συμμετοχή Επιμελητηρίων από πολλές περιοχές της Χώρας, που είτε προβάλλουν τα προϊόντα των 
μελών τους σε ενιαίο περίπτερο, είτε ακόμα επιδοτούν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών τους 
. 
Προσκαλούμε και εσάς να στηρίξετε με τη συμμετοχή σας την «32η Εμποροβιοτεχνική & Γεωργική 
Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας» και τη διοργανωτική μας προσπάθεια, καθώς πιστεύουμε ότι οι 
Επιμελητηριακές συμμετοχές ενισχύουν το κύρος των εκθέσεων γενικά και αποτελούν την καλύτερη 
απόδειξη έμπρακτης στήριξης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων - μελών από τους 
φυσικούς θεσμοθετημένους φορείς αυτής, που είναι τα Επιμελητήρια. 

Η συμμετοχή και του δικού σας Επιμελητηρίου και επιχειρήσεων -μελών θα δώσει τη δυνατότητα στις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις- μέλη σας να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να τα 
κάνουν γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, να προωθήσουν εμπορικές συνεργασίες με νέους πελάτες, 
να κλείσουν συμφωνίες και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετέχετε στο μεγάλο εκθεσιακό γεγονός της Δυτικής Μακεδονίας 
και σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη του Επιμελητηρίου σας, μέσω των 
εντύπων ή της ιστοσελίδας σας προκειμένου να δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον 
συμμετοχής τους. 

Σας περιμένουμε όλους, είτε με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σας, είτε των μελών σας, 
είτε ακόμα και με την παρουσία των συναδέλφων προέδρων και μελών του Δ.Σ. στην έκθεση 
και στα εγκαίνια της Έκθεσης που θα γίνουν το απόγευμα της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου 2016 
και ώρα 19:00. 

Σύντομα θα σας αποστείλουμε τον τιμοκατάλογο ενοικίασης των περιπτέρων και τον κανονισμό 
λειτουργίας της έκθεσης, επισημαίνοντας ότι καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια για να συγκρατήσουμε 
τις τιμές στα περσυνά επίπεδα. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκθεσιακό Κέντρο 
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Κοζάνης στο τηλ. 24610 45 977 (κα Αγνή). 

Εν αναμονή των αποφάσεών σας για συμμετοχή σας στην «32η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική 
Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2016», σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 
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