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ΧΟΡΗΓΟI
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας
Πελοποννήσου σε συνεργασία και με τα
Επιμελητήρια Αχαΐας και Ηλείας αποφάσισαν
να προχωρήσουν στη διοργάνωση της πρώτης
περιφερειακής έκθεσης της Πελοποννήσου με
τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» από 9 έως
13 Νοεμβρίου 2016 στην Τρίπολη. Πρόκειται
για μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την
επιχειρηματικότητα στην Πελοπόννησο, που
γίνεται πρώτη φορά με τη μορφή έκθεσης, και
θεωρούμε ότι πραγματώνει με τον καλύτερο
τρόπο το πνεύμα συνεργασίας και σύνταξης
δυνάμεων προς όφελος των επιχειρήσεων και
την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.
Η έκθεση θα έχει στο επίκεντρο τον
αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος αποτελεί
άλλωστε την αιχμή του δόρατος για την
περιφέρειά μας, με σκοπό την προβολή και
ανάδειξη των ποιοτικών Πελοποννησιακών
προϊόντων και της Πελοποννησιακής
διατροφής, αλλά θα συμμετέχουν και όλοι
οι άλλοι παραγωγικοί τομείς που συνθέτουν
το προφίλ της επιχειρηματικότητας της

περιοχής. Στο πλαίσιο της έκθεσης, μάλιστα, θα
διοργανωθεί εκδήλωση Β2Β συναντήσεων με
επιχειρήσεις εισαγωγής του εξωτερικού μέσω
του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe
Network, προκειμένου οι πελοποννησιακές
επιχειρήσεις να έχουν την άμεση ευκαιρία να
έρθουν σε επαφή και να κλείσουν συμφωνίες
με επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Το ζητούμενο είναι η διεύρυνση, οι συνέργειες
και για να υπάρξει επιτυχία χρειάζεται να
καταβάλουμε όλοι μας μεγάλη προσπάθεια,
αλλά τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.
Όλοι στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλη και
προσωπικό, θα δώσουμε τον καλύτερό μας
εαυτό προκειμένου να καταστεί η έκθεση
αυτή μοχλός προσέλκυσης επιχειρηματικών
συνεργασιών και επενδύσεων.
Αγαπητοί επιχειρηματίες, θα νιώσουμε
ασφαλείς, μόνο αν παλέψουμε όλοι μαζί γι’
αυτό που μας αξίζει. Έτσι θα μπορούμε να
σκεφτούμε και το μέλλον αισιόδοξα.
Γιάννης Μπουντρούκας
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τη διοργάνωση
της «Πελοπόννησος EXPO» η οποία φιλοδοξεί
να αποτελέσει κομβικό εκθεσιακό θεσμό για την
οικονομία της Πελοποννήσου.

δυνατότητα να παρουσιαστούν καλές πρακτικές
στον αγροδιατροφικό – πρωτογενή τομέα,
που αποτελεί συγκριτικό μας πλεονέκτημα και
παρουσιάζει μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική.

Αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική
πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται και συνάδει
με τον πολιτικό προσανατολισμό που ακολουθεί
η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση
της περιφερειακής της οικονομίας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει ενεργά
αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσει και στο
μέλλον να στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες.
Ευελπιστώ μάλιστα ότι η «Πελοπόννησος
EXPO» θα καθιερωθεί σε ένα θεσμό σταθερό
και αξιόπιστο, που θα αποκτά ολοένα και
περισσότερο εύρος, κύρος και διεισδυτικότητα
στις διεθνές αγορές, ενώ παράλληλα θα
προσελκύει το Ευρωπαϊκό και διεθνές
ενδιαφέρον για τα Πελοποννησιακά προϊόντα.

Μέσα από την έκθεση αυτή θα αναδειχθούν
οι υγιείς δυνάμεις στους τομείς της
επιχειρηματικότητας και σε όλους του
δυναμικούς κλάδους της Πελοποννησιακής
οικονομίας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει η

Πέτρος Τατούλης
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Η Έκθεση Πελοπόννησος Expo κερδίζει το
στοίχημα της παρουσίας της στην προώθηση
των τοπικών μας προϊόντων, αποδεικνύοντας
περίτρανα την ανάγκη της τοπικής
επιχειρηματικότητας για εξωστρέφεια και
προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα.
Πρωτοβουλίες σαν την φετινή διοργάνωση, όχι
μόνο διευρύνουν τους ορίζοντες για ανάπτυξη
και προβολή αλλά παράλληλα λειτουργούν
προσθετικά στην αξιακή αναβάθμιση της
περιοχής μας.
Η Πελοπόννησος Expo, το δικό μας εγχείρημα
προβολής της επιχειρηματικότητας και
ανάδειξης του πρωτογενή τομέα, αποδεικνύει
πως σε πείσμα των δυσκολιών, γίνεται

μια σημαντική προσπάθεια αναζήτησης
αναπτυξιακών διεξόδων με πάρα πολλά όνειρα
και φιλοδοξίες.
Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Έκθεση
Πελοπόννησος Expo αλλά και στους υψηλούς
στόχους επιχειρηματικών συνεργασιών και
επενδύσεων που θέτει το Επιμελητήριο
Αρκαδίας.
Από τη πλευρά του Δήμου Τρίπολης να σας
διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε αρωγοί και
συμπαραστάτες κάθε πρωτοβουλίας της
επιχειρηματικότητας και κάθε προσπάθειας
ανάδειξης της δυναμικής της τοπικής μας
οικονομίας.
Δημήτρης Παυλής
Δήμαρχος Τρίπολης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Μετά την παρατεταμένη κρίση που βιώνει
η χώρα μας και εν γένει οι επιχειρήσεις
είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η ανάληψη
πρωτοβουλιών συνεργασίας, συνέργειας και
συναδελφικότητας.
Τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου λοιπόν
αποφασίσαμε πρώτα εμείς να δείξουμε το
δρόμο της συνεργασίας και της εξωστρέφειας.
Θέλοντας να ξεφύγουμε από τα στενά
όρια των νομών μας και να δημιουργήσουμε κάτι νέο και καινοτόμο αποφασίσαμε
να δημιουργήσουμε την πρώτη περιφερειακή
έκθεση “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕXPO“ με την
συμμετοχή όλων των Επιμελητηρίων της
Πελοποννήσου.

Σκοπός μας και φιλοδοξία μας είναι η
“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO“ να γίνει το εργαλείο
ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας,
το μέσο αυτό που θα προβάλλει και θα
προωθήσει τα αξιόλογα προϊόντα και
υπηρεσίες της περιφέρειάς μας, αλλά και τον
φυσικό, πολιτιστικό και αρχαιολογικό μας
πλούτο όχι μόνο έξω από τα γεωγραφικά μας
όρια αλλά και έξω από την χώρα.
Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος του
Επιμελητηρίου και εμείς δεσμευόμαστε να
σταθούμε δίπλα στον επιχειρηματία και να τον
στηρίξουμε στο νέο αυτό εγχείρημα.
Φώτης Δαμούλος
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Η έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO,
όπως ακριβώς έχει σχεδιασθεί με έντονο
περιφερειακό χαρακτήρα, αποτελεί ένα
σημαντικό γεγονός που θέτει τα θεμέλια για
ισχυρή παρουσία και διαχρονική εξέλιξη.
Η έκθεση με όλες τις συναφείς δραστηριότητες

θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης της
ανάπτυξης της περιοχής μας και αυτό
κατοχυρώνεται από τους συντελεστές και
την οργάνωση. Ευχόμαστε απόλυτα θετικό
αποτέλεσμα με επιτυχία και συνέχεια.
Πλάτωνας Μαρλαφέκας
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδόμηση
ενός αναπτυξιακού μοντέλου που
οραματιζόμαστε για την ευρύτερη περιοχή μας,
το Επιμελητήριο Ηλείας χαιρετίζει τη διεξαγωγή
του «Πελοπόννησος EXPO» και ευελπιστεί
στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
της προβολής των ηλειακών προϊόντων. Γι’
αυτό συμμετέχει ενεργά και στοχεύει στη
θεσμοθέτηση της εν λόγω διοργάνωσης η
οποία θα φιλοξενείται εκ περιτροπής σε όλους
τους νομούς της Πελοποννήσου.
Πέραν της προβολής των επιχειρήσεων,
σκοπός μας είναι η ενίσχυση των σχέσεων
των επιχειρηματιών ώστε από κοινού να
προωθήσουμε την εξωστρέφεια. Η συνέργεια
είναι ζητούμενο για όλες τις επιχειρήσεις μας.
Στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας είναι η

ανάπτυξη του γαστρονομικού πολιτισμού ώστε
με κοινές δράσεις παραγωγών, μεταποιητών
και υπηρεσιών εστίασης, να αναδείξουμε την
πραγματικά υψηλή ποιότητα των προϊόντων
μας.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι πολλοί με
διεθνείς διακρίσεις και πολύ ισχυρή παρουσία
στις Ευρωπαϊκές και υπερατλαντικές αγορές,
και αποτελούν το ισχυρό μας όπλο για την
προώθηση του Brand Name “Ηλεία” σε όλο
τον κόσμο.
Μαζί με τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα
γίνουν, όπως οι ημερίδες και οι γαστρονομικές
αναζητήσεις, επιδιώκουμε την καθιέρωση
της έκθεσης σαν κορυφαίο γεγονός στα
επιχειρηματικά δρώμενα της Πελοποννήσου.
Κωνσταντίνος Νικολούτσος
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Φίλες και Φίλοι,
Το Επιμελητήριο Κορινθίας με χαρά προσφέρθηκε να έχει υπό την αιγίδα του μαζί με τα άλλα
επιμελητήρια της περιφέρειας την πελοποννησιακή έκθεση Πελοπόννησος expo.
Εύχομαι η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει θεσμό για την Πελοπόννησο.
Να αναδείξει τον τόπο και τα προϊόντα του και να αποτελέσει πυλώνα υποστήριξης της τοπικής
οικονομίας.
Να συμβάλλει ενεργά στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των Πελοποννησιακών
προϊόντων.
Βασίλης Νανόπουλος
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Με την πεποίθηση πως η συλλογικότητα επιφέρει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα και με την
εμπειρία συνεργασίας δεκαετιών, τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου διοργανώνουμε την
“Πελοπόννησος Expo” πιστοί στο ρόλο μας: τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειάς μας.
Στους δύσκολους καιρούς για την επιχειρηματικότητα απαντάμε με σκληρή δουλειά για την
προώθηση της εξωστρέφειας, στηριζόμενοι στα αξιόλογα προϊόντα και τις υπηρεσίες των
επιχειρήσεων της περιοχής μας, καθώς και στο άριστο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της
Πελοποννήσου.
Το μόνο που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου μας είναι η ανάδειξη και η προβολή τους.
Βασιλική Δερτιλή
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Η Περιφερειακή Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη,
9-13 Νοεμβρίου 2016, είναι αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας των Επιμελητηρίων της
Πελοποννήσου να συνδιοργανώσουν μια νέα αναβαθμισμένη Περιφερειακή Έκθεση που στόχο θα
έχει την ενίσχυση των επιχειρήσεων-μελών μας.
Μια έκθεση αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα, την αγροδιατροφή και τον πρωτογενή τομέα,
που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για όλη την Πελοπόννησο, συμβάλλοντας
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου.
Δημήτρης Μανιάτης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ALFA EXPO
Μας τιμά ιδιαίτερα που αποτελούμε σημαντικό
κομμάτι της Έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EXPO». Η Alfa Expo ως ανάδοχος μιας από
τις σημαντικότερες περιφερειακές εκθέσεις
της Ελλάδας εκφράζει την αισιοδοξία της
για την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης
που προωθεί και αναδεικνύει την
επιχειρηματικότητα & την εμπορική δράση της
Πελοποννήσου.
Ενωμένοι οι φορείς της Πελοποννήσου έχουν
τη δυνατότητα με μια άριστη διοργάνωση να

προβάλλουν τις επιχειρήσεις, την εμπορικότητα
& την παραγωγικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό.
Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω
τους φορείς οι οποίοι εμπιστεύτηκαν
την Alfa Expo για την παραγωγή της
Έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» και να
υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε τον καλύτερό
μας εαυτό για μια άριστη διοργάνωση η οποία
θα αναδείξει κάθε επιχείρηση που συμμετέχει.
Άγγελος Καραμπίκας
Εκπρόσωπος ALFA EXPO

Τα οφέλη
της συμμετοχής μου
• Προβάλλω την επιχείρησή μου στο μεγάλο
κοινό της Πελοποννήσου.
• Συμμετέχω στην Έκθεση που αναδεικνύει την
περιφερειακή επιχειρηματικότητα.

9 - 13 Νοεμβρίου 2016
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η Τρίπολη υποδέχεται για πρώτη χρονιά την Έκθεση
“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO” τη σημαντικότερη Έκθεση
της Πελοποννήσου, την Έκθεση που προβάλλει την
παραγωγικότητα, τη εμπορική δραστηριότητα και την
ενεργητικότητα της Ελληνικής Επιχείρησης.
Στην“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO” είμαστε έτοιμοι
για τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη γενική Έκθεση
της Πελοποννήσου, την Έκθεση που συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον της Πελοποννήσου.
Η “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO” πραγματοποιείται
από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2016 στη ΒΙ.ΠΕ
Τρίπολης στο Κτίριο ΓΕΑ ΑΕ, εκεί όπου θα συναντηθεί
όλος ο επιχειρηματικός κόσμος της Πελοποννήσου.

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ EKΘΕΣΗΣ
• Γεωργία- Κτηνοτροφία Νέες Καλλιέργειες
• Τρόφιμα - Παραγωγική 			
Φυσιογνωμία Πελοποννήσου
• Οικιακός – Επαγγελματικός 		
Εξοπλισμός – Ανακαίνιση
• ΜΜΕ – Διαφήμιση – Πληροφορική

Για πρώτη φορά τα επιμελητήρια
της γεωγραφικής περιφέρειας
Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και
η ALFA EXPO ενώνουν τις δυνάμεις
τους για να παρουσιάσουν μια έκθεση
όπως δεν ξανάγινε στην Πελοπόννησο,
μια έκθεση για τον Πελοποννήσιο
επαγγελματία και μια έκθεση για την
προβολή της εμπορικής & παραγωγικής
δράσης της Πελοποννήσου.
Με την Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EXPO» στοχεύουμε όλοι μαζί στην
άριστη προβολή της επιχείρησής σας!

• Προωθώ τα προϊόντα & τις υπηρεσίες μου
στο θετικό κλίμα του Αρκαδικού
Πανοράματος
• Αναπτύσσω το πελατολόγιό μου.
• Αυξάνω την απήχηση της επιχείρησής μου
στο κοινό που θα την δεχτεί.

Η Προβολή της Έκθεσης
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO»
√ Συνέντευξη Τύπου
√ Έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της 		

Πελοποννήσου & portals ευρείας απήχησης.

√ Τηλεοπτικοί – Ραδιοφωνικοί σταθμοί
√ Αποστολή Newsletters σε σημαντικό αριθμό

επιχειρήσεων, επαγγελματιών & επισκεπτών
της Ελλάδας.

√ Δημιουργία Ιστοσελίδας

www.PELOPONNISOSEXPO.gr με συνεχή
ενημέρωση & τα νέα της Έκθεσης.

√ Αποστολή Δελτίων Τύπου
√ Live συνδέσεις μέσα από την Έκθεση
√ Αποστολή Προσκλήσεων.
√ Χρήση των Social Media για την προβολή

της Έκθεσης.

√ Μεγάλοι Χορηγοί Επικοινωνίας.
√ Σημαντικοί Χορηγοί.

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ο χαρακτήρας
της έκθεσης
Προβολή της
Παραγωγικότητας
& Δράσης της
Πελοποννήσου

Εμπορική Ανάπτυξη
της Πελοποννήσου

Προσέλκυση
αγοραστών

Προσέλκυση
τουριστών

Εσωτερικός
Επαγγελματικός
Τουρισμός

Ανάδειξη των
οφελών συνεργασίας
με Πελοποννησιακές
επιχειρήσεις

Οι Εκδηλώσεις

Δημιουργούμε

Στην Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EXPO» πραγματοποιούμε:

• Ειδικά διαμορφωμένους
χώρους για τη φιλοξενία
των επισκεπτών για τις B2B
συναντήσεις.

• B2B Συναντήσεις με
φιλοξενούμενους εμπορικούς
επισκέπτες από το εξωτερικό,
μέσω του δικτύου Enterprise
Europe Network.
• Εκδηλώσεις Μαγειρικής με
διάσημους σέφ.
• Εκδηλώσεις για το Κρασί
δημιουργώντας ειδικό χώρο για
τους οινοποιούς
της Πελοποννήσου.

• Ελληνικό Μπαρ που
θα φιλοξενήσει bartenders
για την παρασκευή ελληνικών
κοκτέιλ με παραδοσιακά ποτά.
• Παραδοσιακό Παντοπωλείο
όπου θα κερνάμε
Πελοποννησιακές συνταγές
στους επισκέπτες.

• Events για τα τυροκομικά
προϊόντα

Το 2016
ενώνουμε τις δυνάμεις
μας και διοργανώνουμε τη
σημαντικότερη έκθεση για
τον Πελοποννήσιο και όχι
μόνο Επαγγελματία
& επισκέπτη

Στις εκδηλώσεις
χρησιμοποιούνται τα
προϊόντα των εκθέτών,
τα προϊόντα της
Πελοποννησιακής γής!

Γεωργία / Κτηνοτροφία / Νέες Καλλιέργειες
Το 2016 η έκθεση γίνεται για 5 μέρες το επίκεντρο για την αγροτική ζωή της Πελοποννήσου. Αποστολή μας είναι
φέτος να δημιουργήσουμε έναν αμιγώς αγροτικό τομέα, ευνοϊκό και εκπαιδευτικό για κάθε επαγγελματία του χώρου,
για την ενημέρωση των αγροτών – κτηνοτρόφων όλης της Πελοποννήσου αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες, τους
παραδοσιακούς τρόπους αλλά και τον εξοπλισμό.

5

ημέρες
αποκλειστικά
αφιερωμένες
στην αγροτική
ζωή!

Η Πελοπόννησος, μαζί με την Κεντρική Μακεδονία & την Αττική
αντιπροσωπεύουν το 70% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου
αγροτικών προϊόντων της χώρας, ενώ παράλληλα, η Πελοπόννησος,
κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις περιοχές, που παράγουν
κτηνοτροφικά προϊόντα, όπου το ενδιαφέρον των παραγωγών
παραμένει αμείωτο, όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων
τους.

Η Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» , αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για
επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του Κλάδου στην Πελοποννησιακή
αγορά.

Δημιουργείστε μοναδικές συμφωνίες πρόσωπο με πρόσωπο
με τους πελάτες και το κοινό!

Γεωργία / Κτηνοτροφία / Νέες Καλλιέργειες
• ΕΛΙΑ – ΛΑΔΙ
Ελαιουργικά Μηχανήματα, Ελαιοραβδιστικά Μηχανήματα,
Μηχανήματα Τυποποίησης Ελαιολάδου, Είδη
Εμφιάλωσης, Ελαιοδίχτυα Συγκομιδής, Φυτώρια
• ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
Οινοποιητικά Συστήματα, Αμπελουργικά Μηχανήματα,
Είδη Εμφιαλώσεως, Αποστακτήρια, Φυτώρια Αμπέλου.
• ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Μηχανήματα & Εργαλεία για:
Βελτίωση Εδάφους, Σπορά & Φύτευση, Λίπανση
& Φυτοπροστασία, Κλάδεμα & Φυτοπροστασία,
Συσκευασία, Σιλό – Ξηραντήρια, Φόρτωση & Διακίνηση
Γεωργικών Προϊόντων, Δασικές Εργασίες, Κηποτεχνία,
Χαρτοκοπτικά – Χαρτοδετικά – Χαρτοσυλλεκτικά, Φρέζες
– Καταστροφείς, Σιτοκαθαριστήρια, Λιπασματοδιανομείς,
Σκαλιστήρια, Τεμαχιστές – Θρυμματιστές Ξύλων,
Ελκυστήρες, Άροτρα
• ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Εξοπλισμός Αγροτικών Εγκαταστάσεων, Μηχανήματα
Αγροτικών Εγκαταστάσεων,Θερμοκήπια,Υβρίδια
Κηπευτικών,Συστήματα Υδρονέφωσης, Εδαφολογικές
Αναλύσεις, Θερμάνσεις Θερμοκηπίων, Βιολογικά
Λιπάσματα, Έλεγχος & Πιστοποίηση Βιολογικών
Προϊόντων, Εξοπλισμός Αρδεύσεων, Αντλητικά
Συγκροτήματα.
• ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Ζώα Παραγωγής, Ζωοτροφές, Κτηνιατρικά Φάρμακα,
Εξοπλισμός Κτηνοτροφίας & Πτηνοτροφίας, Μηχανήματα
Συντήρησης – Επεξεργασίας, Μηχανήματα Συσκευασίας
Κτηνοτροφικών Προιόντων, Αρμεκτικά, Ζυγαριές, Σιλό –
Αυτοματισμοί Τροφοδοσίας, Ποιμνιοστάσια, Προσθετικά
Ζωοτροφών
• ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΜΕΛΙ
Μηχανήματα Μελισσοκομίας, Είδη Συσκευασίας
& Τυποποίησης, Εργαλεία – Αξεσουάρ, Υπηρεσίες,
Εξοπλισμός Ασφάλειας Εργαζομένων
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ανεμογεννήτριες, Φωτοβολταικά, Βιοκλιματικά
Κτίρια, Συστήματα Αφαλάτωσης, Ανακύκλωση,
Διαχείριση Αποβλήτων, Φυσικό Αέριο, Βιοκαύσιμα,
Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Φωτοβολταικά,
Ανεμογεννήτριες, Γηγενής Θερμότητα – Γεωθερμία,
Μέθοδοι Εφαρμογής, Αρχές Διαχείρισης Υδάτινων
Πόρων, Βελτιστοποιημένα Συστήματα Υδάτινων Πόρων,
Νερό & Ενέργεια, Έργα Αξιοποίησης Υδάτινων Πόρων,
Τεχνολογίες για τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ – ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ –
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ως Αγροδιατροφή αναφερόμαστε στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας
και διάθεσης που εξασφαλίζει την αποτελεσματική παραγωγή προϊόντων
από το χωράφι στο ράφι.

Γιατί η Αγροδιατροφή;

Για να αναδείξουμε
την παραγωγή
καινοτόμων, ανταγωνιστικών,
ποιοτικών και ασφαλών
προϊόντων ελληνικής
προέλευσης, με υψηλή
προστιθέμενη
και διατροφική αξία.

Για να ενισχύσουμε
τη σύνδεσή τους
με τις νέες αγορές.

Για να στηρίξουμε έναν
από τους σημαντικότερα
αναπτυσσόμενους τομείς
της Ελλάδας.

Για να αναδείξουμε στους
εμπορικούς επισκέπτες
τα θετικά οφέλη
της μεσογειακής
και πελοποννησιακής
διατροφής.

Οικιακός / Επαγγελματικός Εξοπλισμός / Ανακαίνιση
Δηλώστε συμμετοχή στην Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» και προβάλλετε σε θετικό κλίμα τις προτάσεις σας
για την ανακαίνιση του σπιτιού και για την αγορά & ανανέωση του Επαγγελματικού εξοπλισμού. Αναδείξτε τα οφέλη
της ανακαίνισης του σπιτιού, τις τελευταίες τάσεις στη διακόσμηση & τις νέες εφαρμογές.
Οικιακός Εξοπλισμός
• Έπιπλα – Μεταλλικά Έπιπλα – Bamboo – Έπιπλα
Κήπου – Κουρτινόξυλα – Υφάσματα Επιπλώσεων –Λευκά
Είδη – Χαλιά –Μοκέτες – Έργα Τέχνης – Βιτρώ- Αντίκες
– Γύψινες Κατασκευές – Διακοσμήτικά Είδη – Πίνακες –
Κορνίζες – Υαλικά – Σερβίτσια – Χειροποίητα Αντικείμενα
– Είδη Κουζίνας – Μπάνιου –Αρχιτεκτονική Κήπου –
Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσεως - Υδραυλικά
Είδη
Επαγγελματικός Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός Μονάδων Μαζικής Εστίασης –
Μηχανήματα Ζαχαροπλαστικής - Ταμειακές
Μηχανές – Έπιπλα Εσωτερικού – Εξωτερικού Χώρου
– Πλυντήρια –Στεγνωτήρια Ρούχων – Μηχανήματα
Στεγνοκαθαριστηρίων – Συστήματα Εξοικονόμησης
Ενέργειας Νερού & Καυσίμων - Συστήματα
Μηχανοργάνωσης – Δίκτυα – Τηλεεπικοινωνίες
– Προγράμματα Η/Υ – Εξοπλισμός Γηπέδων &
Γυμναστηρίων – Παιδότοπων – Εξοπλισμός SPA – Πισίνες
– Ομπρέλες – Είδη Κήπου – Βιτρίνες – Μηχανήματα
Βιολογικού Καθαρισμού – Αναλώσιμα – Συστήματα
Υγιεινής – Απολύμανσης – Παροχή Διαφημιστικών
Υπηρεσιών – Ασφάλειες – Υφάσματα Επιπλώσεων –
Μαγειρικά Σκεύη – Συσκευασίες Τροφίμων – Ενδύματα
Εργασίας
Δόμηση
Κατασκευαστικές Εταιρίες – Δομικά – Μονωτικά Υλικά –
Τσιμεντοπροϊόντα – Μάρμαρα – Πετρώματα – Δάπεδα
– Χρώμα – Προκατασκευασμένα Κτίρια – Ανελκυστήρες
– Ψευδοροφές –Πισίνες & Εξοπλισμός – Κάγκελα
– Αρχιτεκτονική Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων –
Τεχνικό Λογισμικό - Εκδόσεις

Τρόφιμα / Ποτά / Παραγωγική Φυσιογνωμία
Πελοποννήσου
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» για να δηλώσετε την παρουσία σας
στον τομέα Τρόφιμα - Ποτά - Παραγωγική Φυσιογνωμία Πελοποννήσου. Σε έναν από τους σημαντικότερους
& περισσότερο εξελισσόμενους τομείς της Ελλάδας και δη της Πελοποννήσου. Αναδείξτε τα οφέλη της Μεσογειακής &
Πελοποννησιακής διατροφής μέσω των προϊόντων σας και βοηθήστε το brand σας να μπει στο ράφι του Super Market
και στο σπίτι της Πελοποννήσιας νοικοκυράς.
Η Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» φροντίζει για το χώρο και την επισκεψιμότητα, εσείς το μόνο που έχετε να
κάνετε είναι να συμμετέχετε στην επιτυχία!

Catering- Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά Προϊόντα
- Αλλαντικά- Ψαρικά- Αλίπαστα - Πρώτες Ύλες
Τροφίμων- Αρτοποιία- Ζαχαροπλαστική - Ξηροί
Καρποί- Παραδοσιακά Προϊόντα- Βιολογικά Προϊόντα
(Τρόφιμα-Κρασί) - Αποξηραμένα Φρούτα &
Λαχανικά- Συνεταιρισμοί- Αρωματικά ΒόταναΚονσέρβες - Ζυμαρικά - Κατεψυγμένα - Λάδι - Ελιά
- Αλκοολούχα Ποτά - Κρασί- Χυμοί - Καφές Αναψυκτικά- Αφεψήματα- Energy Drinks κλπ.

Αυτοκίνητο / Μοτοσυκλέτα / Ποδήλατο
H Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» προσφέρει την δυνατότητα στους κλάδους του Επιβατικού & Επαγγελματικού
Αυτοκινήτου, του Ανταλλακτικού, του Αξεσουάρ και του εξοπλισμού Συνεργείων Αυτοκινήτων να συμμετέχουν στην
Έκθεση με ειδικό χώρο.
ΤΟΜΕΙΣ:
Αυτοκίνητο (επιβατικό – υβριδικό – επαγγελματικό) – Ανταλλακτικά – Αξεσουάρ – Αναβαθμίσεις – Εξοπλισμός –
Προϊόντα Συντήρησης – Ηχοσυστήματα – Ελαστικά – Ζάντες – Καύσιμα – Λιπαντικά – Συναγερμοί –
Μοντελισμός Εδάφους – Ποδήλατο Πόλης – Hobby

Ενέργεια / Τεχνολογία Περιβάλλοντος /
Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας
Η Πελοπόννησος, έχοντας Μεσογειακό Κλίμα, άφθονες πρώτες ύλες και δυνατότητα χρήσης ηλιακής – αιολικής
ενέργειας & του πλούτου του εδάφους της, διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να αναπτύξει τον
Τομέα της Ενέργειας –Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.
Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτελούν σημαντικό κίνητρο, προκειμένου να συμμετάσχει κανείς στην Έκθεση
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» και να παρουσιάσει τις υπηρεσίες που παρέχει σ’ έναν τόπο, που μπορεί να τις
δεχθεί και να τις αξιοποιήσει στο έπακρο.
ΤΟΜΕΙΣ:
Ανεμογεννήτριες – Φωτοβολταϊκά – Βιοκλιματιστικά Κτίρια – Συστήματα Αφαλάτωσης – Ανακύκλωση – Διαχείριση
Αποβλήτων – Φυσικό Αέριο – Βιοκαύσιμα – Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μ.Μ.Ε. / Διαφήμιση / Πληροφορική
Η Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO», αποτελεί το σημείο συνάντησης, όπου κοινό και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
έρχονται σε επαφή και αναπτύσσουν δημόσιες σχέσεις, προκειμένου να προωθήσουν υπηρεσίες & να αναπτύξουν
επαγγελματικές επαφές.
ΤΟΜΕΙΣ:
• Τοπικός Τύπος (Εφημερίδες - Περιοδικά)
- Ηλεκτρονικός Τύπος (Τηλεόραση
- Ραδιόφωνο - Ιστοσελίδες) - Εκδοτικοί Οίκοι

Ο χώρος
Με στόχο μας να
προσελκύσουμε
επισκέπτες από όλη
την Πελοπόννησο
το κτίριο ΓΕΑ ΑΕ
εξελίσσεται στον
καταλληλότερο χώρο
για τη διεξαγωγή
της Έκθεσης
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EXPO».
Με απόσταση 50 χλμ
από την Κόρινθο, μόλις
40 χλμ από Καλαμάτα,
Σπάρτη & Άργος και
στο κέντρο δράσης
της Τρίπολης το κτίριο
ΓΕΑ ΑΕ είναι ο ιδανικός
χώρος για την Έκθεση.
Το Κτίριο ΓΕΑ ΑΕ είναι
ένας χώρος 8.000 τμ
με εύκολη πρόσβαση,
ευρύχωρο & ελεύθερο
παρκινγκ 60 στρ και
χώρους κατάλληλους
για την άριστη
διεξαγωγή της Έκθεσης
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EXPO».
Επίσης διαθέτει
Κεντρικό χώρο
300τμ οπού θα
πραγματοποιηθούν τα
εγκαίνια, εκδηλώσεις
και συναυλίες.
Το Κτίριο Γ.Ε.Α ΑΕ
είναι προσφάτως
ανακαινισμένο και
έχει τη δυνατότητα να
φιλοξενήσει μεγάλης
επισκεψιμότητας
εκδηλώσεις.

Κόστος Συμμετοχής & Παροχές
Τύπος Συμμετοχής

Κόστος Ενοικίασης

Εσωτερικό Εκθεσιακό Περίπτερο

€29/τ.μ.

Εξωτερικός Χώρος

€10/τ.μ.

Παροχές με την τιμή ενοικίασης
• Δομή από προφίλ αλουμινίου με πλάτες μελαμίνης χρώματος μπεζ.
• Βασικός Εξοπλισμός: 1 γραφείο, 3 καρέκλες
• Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: 1 πρίζα, 1 spot 100watt ανά 3τμ
• Μοκέτα περιπτέρου
• Αποστολή έντυπων & ηλεκτρονικών προσκλήσεων για να τις διαθέσετε 		
όπως επιθυμείτε.
• Εκτύπωση μετώπης με την επωνυμία.
• Προβολή της συμμετοχής στον κατάλογο εκθετών
• Καθαριότητα χώρου
• Φύλαξη χώρου
- Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τον καταλληλότερο χώρο για την προβολή σας.
- Ζητήστε μας τις φόρμες έξτρα εξοπλισμού & τον τιμοκατάλογο για τις διαφημιστικές
καταχωρήσεις στον κατάλογο εκθετών.
Όψη και κάτοψη
περιπτέρου δομής

Περίπτερο ειδικής κατασκευής
1 τραπέζι με 3 καρέκλες
10 ράφια 120 χ 30 cm (πάχος 10cm) βαμμένα με
πλαστικό χρώμα της επιλογής σας

2 τεμ. αυτοκόλλητες εκτυπώσεις 100χ50cm

4 προβολείς 150watt
& μια πρίζα σούκο

Μοκέτα με χρώμα της επιλογής σας

Ξύλινη κατασκευή βαμμένη με
πλαστικό λευκό χρώμα

9-13 Νοεμβρίου 2016
ΒΙ.ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Κτίριο ΓΕΑ ΑΕ
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές
17.00-22.00 / Σαββατοκύριακο 10.30-22.00

www.peloponnisosexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31
Τηλ. 210 2772244 Fax. 210 2716853
Email: info@alfaexpo.gr , www.alfaexpo.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΟΡΗΓΟI
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

