
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
VIOTIA  CHAMBER   OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY 

Λ. Κουτσοπετάλου1, Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100, • Τηλ.22610-28281, fax: 22610-21347 

Παράρτηµα Θήβας : ∆ίρκης 20, Θήβα, Τ.Κ. 32200 •Τηλ. 22620-89630 • fax: 22620-89630 

http: //www.viotiachamber.gr, e-mail: epimviot@otenet.gr 

Λιβαδειά, 16/6/2017 

 

 

ΠΡΟΣ : -Μέλη Επιµελητηρίου Βοιωτίας 

  -Μ.Μ.Ε. Βοιωτίας 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέµα :  «Συµµετοχή της Βοιωτίας στην 82η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ)». 

 

Μετά την µεγάλη επιτυχία, που σηµείωσε η συµµετοχή των επιµελητηρίων και των 

επιχειρήσεων-µελών τους στην περυσινή ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουµε, ότι το 

Επιµελητήριο Βοιωτίας, προγραµµατίζει και φέτος την συµµετοχή της επιχειρηµατικής µας 

κοινότητας στην 82η (∆ΕΘ), που θα πραγµατοποιηθεί από 9 έως 17 Σεπτεµβρίου 2017, στο ∆ιεθνές 

Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, στη Θεσσαλονίκη. 

Η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σηµαντικότερα εκθεσιακά 

γεγονότα της Ελλάδας διεθνούς ακτινοβολίας 

Στη προηγούµενη διοργάνωση η ∆ΕΘ φιλοξένησε περί τους 1.000 εκθέτες σε 27.000 τ.µ., 

υποδέχθηκε 13 διεθνείς συµµετοχές, ενώ προσέλκυσε περισσότερους από 220.000 επισκέπτες. 

Σηµειώνεται ότι η 82η ∆ΕΘ, στην οποία θα συµµετέχει ως τιµώµενη χώρα η Κίνα, θα πλαισιωθεί 

από ένα πλούσιο επιχειρηµατικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραµµα εκδηλώσεων, ώστε τα 

οφέλη προβολής για τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να είναι πολλαπλά, µε το χαµηλότερο δυνατό 

κόστος. 

 

Σε συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και τη «∆.Ε.Θ.- HELEXPO», το 

Επιµελητήριο Βοιωτίας παρέχει τη δυνατότητα στα µέλη του, επιχειρήσεις της Βοιωτίας, όλων των 

κλάδων, να παρουσιάσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε δικό τους περίπτερο, έναντι 

συµβολικού κόστους, στο οποίο θα περιλαµβάνεται ενοικίαση εκθεσιακού χώρου και τυποποιηµένη 

εκθεσιακή δοµή µε τον βασικό εξοπλισµό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του Επιµελητηρίου είναι να έχουν τακτοποιήσει τις 

συνδροµές τους προς το Επιµελητήριο και να υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση συµµετοχής. 

 Θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. 

 Παράλληλα, οι συµµετέχοντες θα µπορούν να διαθέσουν προς πώληση τα προϊόντα τους στο 

χώρο της Έκθεσης, εφόσον τηρήσουν όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο, διαδικασίες. 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες µπορούν να 

καταθέσουν τις  αιτήσεις συµµετοχής τους στο Επιµελητήριο Βοιωτίας, έως την ∆ευτέρα, 26 Ιουνίου 

2017. 

Πληροφορίες: Ευάγγελος Φουντάς, Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά, τηλ. 22610-28281, fax: 

22610-21347, e-mail: epimviot@otenet.gr. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Ο Πρόεδρος 

Παναγιώτης Αγνιάδης 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

82η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    9-17 Σεπτεμβρίου 2017
  

  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 82ηΔΕΘ 

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

 

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΟ STAND 

 

 

  

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ   

ΤΚ   

ΠΟΛΗ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

FAX   

WEB SITE   

EMAIL   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

(& κινητό τηλέφωνο του) 

  

ΕΚΘΕΜΑΤΑ 

 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

(Με την παράκληση να είναι περίπου 9 τμ, ώστε να 

ωφεληθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις) 

 

 

 


