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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

7η Περιφερειακή Έκθεση «Αρκαδικό Πανόραµα», 2025 Ιουνίου 2012 ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης
Η
∆ιοίκηση
του
Επιµελητηρίου,
αποφάσισε
να
συµµετέχει
φέτος
στην 7η Περιφερειακή Έκθεση «Αρκαδικό Πανόραµα», η οποία θα πραγµατοποιηθεί
20-25 Ιουνίου 2012 στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης.
Η 7η Περιφερειακή Έκθεση «Αρκαδικό Πανόραµα» είναι µια αµιγώς επαγγελµατική
έκθεση 8.000 τ.µ., που διεξάγεται σε ειδικά διαµορφωµένο κτίριο, στη ΒΙ.ΠΕ.
Τρίπολης και η οποία έχει σκοπό να προβάλει και να προωθήσει προϊόντα που
προέρχονται από τους εξής κλάδους:
1)

Παραγωγοί όλων των κλάδων.

2)
Εξοπλισµός Κατοικίας και Επιχειρήσεων (κουφώµατα, τζάκια, έπιπλα κουζίνας,
µάρµαρα, εξαρτήµατα άρδευσης, αντλίες, ανεµοµείκτες, µηχανήµατα, συστήµατα
εκµετάλλευσης ηλιακής ενέργειας κ.α.)
3)

Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος των ∆ήµων Περιφέρειας.

4)

Φορείς – Πληροφορική – ΜΜΕ

5)

Βιοµηχανία

6)

∆οµικά υλικά

7)

Αυτοκίνητο

8)

Γεωργία – Κτηνοτροφία

9)

Τρόφιµα – Ποτά

Η 7η Περιφερειακή Έκθεση θα αποτελέσει το εµπορικό γεγονός της χρονιάς για την
Αρκαδία και όχι µόνο, αφού θα υπάρχουν επισκέπτες από όλα τα διαµερίσµατα της
χώρας, καθώς επίσης και ένα κλιµάκιο επιχειρηµατιών από την Ε.Ε. που συνεργάζεται
µε το Επιµελητήριο στα πλαίσια του Enterprise Europe Network και το οποίο θα
πραγµατοποιήσει συναντήσεις µε τους επιχειρηµατίες-εκθέτες δηµιουργώντας
ευκαιρίες ανάπτυξης της εσωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και συνεργασίας
τους µε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Το Επιµελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την έκθεση των
προϊόντων δηλ.: ενοικίαση χώρου, κατασκευή και βασικός εξοπλισµός περιπτέρου,
µεταφορά και ασφάλιση εκθεµάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία του
Επιµελητηρίου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 2510 222212 κα Σ.
Μαυροµµάτη (εσωτ.19) και κος Γ. Κατσίκης (εσωτ.11).
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