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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

«1
η
 ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΒΟΙΩΣΙΑ 2012». 

 

     ε κηα δύζθνιε ρξνληά, όπσο ε θεηηλή γηα  ηε ρώξα καο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, ην 

Δπηκειεηήξην Βνησηίαο, θόληξα ζηηο αληημνόηεηεο θαη ην αξλεηηθό θιίκα ηεο επνρήο, 

απνθάζηζε λα «βγει μπροστά», ζηεξίδνληαο έκπξαθηα  ηα κέιε ηνπ θαη λα δώζεη ώζεζε θαη 

ειπίδα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνύ, ζπλδηνξγαλώλεη ηελ 1
ε
 ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ & 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΒΟΙΩΣΙΑ 2012, κηα  έθζεζε αμηώζεσλ, «νμπγόλν» ζηηο ζρέζεηο 

ησλ εκπόξσλ κε ην επξύ θνηλό. 

 

     Πηζηεύνπκε όηη ε θαηαμίσζε θαη ε αλαβάζκηζε κηαο πεξηνρήο, δεκηνπξγείηαη από ηνλ 

αξηζκό θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ πνπ ζπληεινύληαη, επαλαιακβάλνληαη θαη 

θπξίσο ζεζκνζεηνύληαη ζε απηήλ θαη ζίγνπξα ζην ρώξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ε 

Δκπνξηθή Έθζεζε, εγγπάηαη απνδεδεηγκέλα, ηελ ηξνθνδόηεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ εθζεηώλ θαη επηζθεπηώλ κε θξέζθηεο ηδέεο θαη λέεο πξαθηηθέο . 

 

 Δίκαζηε  βέβαηνη  ινηπόλ, όηη έλα ηέηνην γεγνλόο ζα απνηειέζεη θαη ε Έθζεζε ΒΟΙΩΣΙΑ 2012  

ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζηε Ληβαδεηά (ζηνλ θηίξην ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο UNICOT) από ηελ 

Σεηάξηε 21 έσο ηελ Γεπηέξα 26 Ννεκβξίνπ 2012 θαη ζα ηελ ραξαθηεξίδεη ην πςειό επίπεδν 

νξγάλσζεο θαη ε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ εμαζθαιίδνπλ νη δηαθξηλόκελεο γηα ηελ 

πνιύρξνλε εκπεηξία ηνπο ζηελ εθζεζηαθή αγνξά EXPO COM θαη ΓΙΚΣΤΟ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΔΚΘΔΔΩΝ. 

      

     Οη ζηόρνη ηεο Έθζεζεο είλαη: 

1. Η αλάδεημε θαη ηελ πξνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Βνησηίαο 

2. Η ηόλσζε ηεο αγνξάο από ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο  

3. Η γλσξηκία  κε λέα πξντόληα ησλ επηρεηξήζεσλ 

4. Η αύμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο από ηελ πξνζέιεπζε θαη δηαθίλεζε εκπνξηθώλ 

αληηπξνζώπσλ θαη επηζθεπηώλ 

5. Η ζηήξημε ηνπ επηρεηξείλ πνπ απνηειεί κνριό γηα ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

6. Η αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

     ην ρώξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ε Δκπνξηθή Έθζεζε, εγγπάηαη ηελ 

ηξνθνδόηεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ εθζεηώλ θαη επηζθεπηώλ κε θξέζθηεο 

ηδέεο θαη λέεο πξαθηηθέο . 

     ε απηό ην κεγάιν Δκπνξηθό θαη όρη κόλν γεγνλόο αο ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη αο 

βγνύκε κπξνζηά, ζην δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ ηόλσζε θαη ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο  ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο γηα λα γίλεη ε θξίζε κηα λέα αξρή γηα όινπο.   

     Με ηελ πεπνίζεζε όηη ε ηνπηθή καο θνηλσλία ζα αγθαιηάζεη ηελ πξνζπάζεηα καο γηα ηελ 

ζηήξημε αλαδσνγόλεζε ηνπ επηρεηξείλ αο δειώζνπκε  όλοι το παρόν. 

 

Πιεξνθνξίεο: θ. νθνθιήο Μπνηνλάθεο, ηει 6942020259 


