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Το 2003 ήταν μία χρονιά επανεκκίνησης των 
προσπαθειών εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου 
Αρκαδίας, με την διοργάνωση του 1ου 
Αρκαδικού Πανοράματος. Από τότε και σε 
κάθε διοργάνωση της έκθεσης προσπαθούμε 
να γινόμαστε όλο και καλύτεροι και σε κάθε 
διοργάνωση δίνουμε το δείγμα γραφής μας 
με διαρκώς αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, 
μεγάλο αριθμό εκθετών και επισκεπτών 
και πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως 
επιχειρηματικές συναντήσεις με τον Πρέσβη 
των Η.Π.Α, τον Πρέσβη της Κύπρου, τους 
Εμπορικούς Ακολούθους ξένων κρατών, 
κλιμάκια εμπορικών αντιπροσώπων από το 
εξωτερικό κ.ά..

Όλοι στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλη και 
προσωπικό, δίνουμε έναν διαρκή αγώνα να 
καταστήσουμε την Περιφερειακή Έκθεση 
«Αρκαδικό Πανόραμα», μοχλό προσέλκυσης 
επιχειρηματικών συνεργασιών και επενδύσεων.

Για, εμάς οικονομική αναδιάρθρωση σημαίνει 
εξωστρέφεια, νέες θέσεις εργασίας, ευημερία 
και φυσικά ανάπτυξη - τοπική, περιφερειακή, 
εθνική - η οποία μπορεί να παραχθεί μέσα από 
την προώθηση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας.

Σε μια περίοδο που η ανασυγκρότηση του 
πρωτογενούς τομέα θεωρείται κρίσιμος κρίκος 

για την παραγωγική ενίσχυση της  Ελλάδας, στο 
8ο Αρκαδικό Πανόραμα δείχνουμε τον δρόμο 
της νέας εποχής που στηρίζεται στην καινοτομία 
και στην εξωστρέφεια, του πρωτογενούς 
τομέα και του αγροτουρισμού.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει να γίνει 
υπόδειγμα βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης 
με  την μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία για 
τον Πρωτογενή τομέα και παροχή ποιοτικών 
προϊόντων και Υπηρεσιών, τα οποία θα 
ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της αγοράς και των καταναλωτών και θα 
διασφαλίζουν την αξιοπρεπή και ποιοτική 
διαβίωση των κατοίκων της. 

Μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά προϊόντα 
και ο τουρισμός παλεύουν ως πρεσβευτές 
της Ελλάδας να μεταδώσουν την εικόνα της 
ποιότητας, που είναι ίσως και το μόνο όπλο που 
έχουμε στον σκληρό ανταγωνισμό της αγοράς. 
Και αυτό θα το επιτύχουμε με το τρίπτυχο 
«προβολή -εξωστρέφεια - συνεργασία» που θα 
έχει έντονο χαρακτήρα στην φετινή έκθεση.

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 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

H ALFA EXPO, ως ανάδοχος της 8ης 
Περιφερειακής Έκθεσης «ΑΡΚΑΔΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ», χαιρετίζει με την σειρά της 
την οργάνωση & υπόσχεται να παρέχει, με 
την πολύχρονη εμπειρία της στον χώρο των 
Εκθέσεων, την τεχνογνωσία που διαθέτει 
και την πολύτιμη στήριξη του Επιμελητηρίου 
Αρκαδίας τις καλύτερες δυνατές υποδομές για 
κάθε Εκθέτη και Επισκέπτη της Έκθεσης. 

Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις 
Επιχειρήσεις-Εκθέτες, που με την συμμετοχή 
τους στην Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ», έχουν θέσει τις βάσεις για  
επιτυχημένες διοργανώσεις.

Φέτος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου & το Επιμελητήριο 
Αρκαδίας, φιλοξενούν 15 εμπορικούς 
επισκέπτες από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέλη του Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε. και θέτουν 
για τις επιχειρήσεις, αλλά και για εμάς,  έναν 
υψηλότερο στόχο· την εξαγωγή των προϊόντων 
της Πελοποννησιακής Γής. 

Ευχαριστούμε, για άλλη μια χρονιά, το 
Επιμελητήριο Αρκαδίας για την εμπιστοσύνη 
που επέδειξε στην εταιρία μας και 
προσβλέπουμε στην επιτυχία και αυτής της 
Έκθεσης.

Άγγελος Καραμπίκας 
Εκπρόσωπος ALFA EXPO

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALFA EXPO



Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό  που και φέτος 
διοργανώνεται το «Αρκαδικό Πανόραμα», 
ένας καταξιωμένος θεσμός για την πόλη μας 
αλλά και για όλη την Αρκαδία. Στη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία  που βιώνουμε είναι 
επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας  ευκαιριών 
στους τοπικούς επιχειρηματίες, εμπόρους και 
βιοτέχνες ώστε  να προωθήσουν τα προϊόντα 
τους, να προβάλλουν τις προσπάθειες τους. 

Φέτος επιβραβεύουμε και τη σημαντική 
πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για 
την ανάδειξη του πρωτογενή τομέα και των 
Αγροτικών – Παραδοσιακών Προϊόντων του 
τόπου μας.

Το «Αρκαδικό Πανόραμα» συμβάλλει 
ουσιαστικά ως ένα πολύτιμο εργαλείο στην 
τοπική ανάπτυξη συγκεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον του εμπορικού κόσμου και έξω από 

τα γεωγραφικά όρια της Πελοποννήσου. 

Η τοπική ανάπτυξη είναι υπόθεση όλων 
μας γι αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια στο 
Επιμελητήριο Αρκαδίας για την πρωτοβουλία 
και τη διοργάνωση της Έκθεσης.

Ο Δήμος Τρίπολης  είναι και θα είναι στο 
πλευρό του επιχειρηματικού κόσμου, δίπλα στο 
Επιμελητήριο που καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την ανάπτυξη της επενδυτικής 
δραστηριότητας αλλά και για την ανάδειξη της 
δυναμικής της τοπικής οικονομίας. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση 
καθώς και άμεση υλοποίηση των στόχων του 
Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
Η τόνωση της τοπικής αγοράς αποτελεί 
στις μέρες μας ένα στοίχημα που όλοι μαζί 
μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε.

Γιάννης Σμυρνιώτης
Δήμαρχος Τρίπολης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού αρχών 
και αξιών, όπως η παρούσα δυσχερής 
οικονομική συγκυρία επιτάσσει, η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου έθεσε ως πρωταρχικό στόχο να 
εμπνεύσει τους πολίτες με αυτοπεποίθηση και 
πίστη στις δυνατότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό 
η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, 
ως μέσο ανάπτυξης της Περιφερειακής μας 
οικονομίας, αποτέλεσε εξαρχής πολιτικό 
στοίχημα και δέσμευση που με συνέπεια 
εκπληρώνουμε. 

Μόνο αν πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις 
θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε την 
κατάπτωση της δημόσιας εικόνας της χώρας, 
της βασικής παρενέργειας της κρίσης, η 
οποία δημιουργεί κρίσιμα προσκόμματα στην 
αναπτυξιακή πορεία της χώρας.    

Η διοργάνωση του 8ου Αρκαδικού 
Πανοράματος και, πρωτίστως η 
διαρκώς αυξανόμενη δυναμική, που 

εμφανίζει, αποτελούν απόδειξη υγιούς 
επιχειρηματικότητας, αλλά και προοπτικής για 
την επανεκκίνηση της οικονομίας από κάτω 
προς τα πάνω. 

Η στόχευση ειδικότερα της φετινής 
διοργάνωσης στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος 
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα συνολικά 
της Πελοποννήσου, συνάδει απόλυτα και με 
το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, η οποία μέσα σε τρία χρόνια 
διακυβέρνησής της πέτυχε να αναδειχθεί στη 
2η σε δυναμική εξαγωγική περιφέρεια της 
χώρας.  

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη 
διοργάνωση του 8ου Αρκαδικού Πανοράματος, 
το οποίο αποτελεί πλέον καταξιωμένο θεσμό 
για την τοπική οικονομία της Πελοποννήσου, 
δεδομένου ότι λειτουργεί ως φορέας 
αποτελεσματικής διαδραστικής επαφής 
επιχειρηματιών και πολιτών. 

Πέτρος Τατούλης 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



H EKΘΕΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ:

• Τρόφιμα - Ποτά

• Γεωργία- Κτηνοτροφία - 
 Νέες Καλλιέργειες 

• Οικιακός – Επαγγελματικός   
 Εξοπλισμός – Δόμηση 

• Ενέργεια – Τεχνολογία    
 Περιβάλλοντος – Εναλλακτικές  
 Μορφές Ενέργειας

• Ειδικό Αφιέρωμα: Γεωργία –   
 Κτηνοτροφία – Νέες Καλλιέργειες –  
 Τρόφιμα – Πελοποννησιακά Προϊόντα

• Μ.Μ.Ε - Διαφήμιση - Πληροφορική

• Αγροτουρισμός

• Αυτοκίνητο

ΑΡΚΑΔΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ

2-7 ΜΑΪΟΥ 2014
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

8η

Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε δύο χρόνια!!
Η Περιφερειακή Έκθεση ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
είναι για μια ακόμη  χρονιά κοντά σας  για να επιδείξει 
την παραγωγικότητα ,την εμπορικότητα και την 
ενεργητικότητα της Αρκαδικής Επιχείρησης και όχι μόνο!
Η 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚΑΔΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ διοργανώνεται από 2 έως 7 Μαΐου  
2014 στη Βι.Πε Τρίπολης στο κτίριο ΓΕΑ ΑΕ.

Με την διοργάνωση της 7ης Περιφερειακής 
Έκθεσης το 2012 στοχεύαμε στην άριστη 
προβολή των επιχειρήσεων, στη σύναψη 
εμπορικών συμφωνιών και στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, στόχος που επετεύχθη! 

Πραγματοποιήθηκαν πλήθος παράλληλων 
εκδηλώσεων με κεντρικό άξονα την Γεωργία, τις 
νέες καλλιέργειες, την αγροτοβιομηχανία και την  
ανάπτυξη του αγροτουρισμού της υπαίθρου.

Φέτος η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
& το Επιμελητήριο Αρκαδίας, έθεσαν 
έναν επιπλέον στόχο, την εξαγωγή των 
προϊόντων μας. Για τον σκοπό αυτό, 
φιλοξενούμε 15 εμπορικούς επισκέπτες 
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη 
του Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Η Έκθεση ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ διοργανώνεται 
από το 2003 ανά 2 έτη.

Το ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ κατά καιρούς, έχει 
φιλοξενήσει επαγγελματίες απ’ όλη την Ελλάδα και 
για αυτόν τον λόγο χαρακτηρίζεται μια από τις πιο 
αναγνωρισμένες διοργανώσεις του κλάδου. 

Χαρακτηριστικά, τις διοργανώσεις από το 2004 
τίμησαν με τη συμμετοχή τους περισσότερες από 450 
επιχειρήσεις από την Αρκαδία, την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, αλλά και ολόκληρη την 
Ελλάδα,  ανά έκθεση, ενώ η επισκεψιμότητα ανέρχεται 
στις 20.000 κατά μέσο όρο ανά διοργάνωση.

Από το 2004 την αναδοχή της έκθεσης έχει αναλάβει 
η εταιρεία ALFA EXPO την οποία και εμπιστεύτηκε το 
Επιμελητήριο Αρκαδίας για την πολύχρονη πείρα της σε 
παρόμοιες εκδηλώσεις- διοργανώσεις.

Τη διοργάνωση στηρίζουν κάθε φορά Κυβερνητικοί 
και Δημόσιοι Φορείς με την παρουσία τους καθώς και 
ουσιαστική στήριξή τους.

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι κοντά στον Αρκά Επαγγελματία & 
με την 8η Περιφερειακή Έκθεση ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ στοχεύει 
στην ευρεία παρουσίαση των επιχειρήσεων & των επαγγελματιών



ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑΤΙ:

√  Παρουσιάζω τα πλεονεκτήματα  χρήσης των    
 προϊόντων μου σε ευρύ κοινό, σε ουδέτερο περιβάλλον  
 χωρίς την πίεση άμεσης αγοράς του προϊόντος-   
 υπηρεσίας μου.

√  Αναδεικνύω την επιχείρησή μου σε περίοδο που άλλοι  
 αδρανούν.

√  Στην  Έκθεση πραγματοποιούνται παράλληλες   
 εκδηλώσεις οι οποίες θα προβάλλουν
 μια ολοκληρωμένη εικόνα των τομέων.

√  Αναβαθμίζω με τον δικό μου τρόπο τον τομέα μου.

√  Ένα μεγάλο στοχευόμενο διαφημιστικό πρόγραμμα   
 πρόκειται να επιφέρει την απαιτούμενη επισκεψιμότητα.

Η συμμετοχή μου στην Έκθεση εξασφαλίζει 
σ’ εμένα και στην επιχείρησή μου πολλαπλά 
πλεονεκτήματα:

 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
•  Διευρυμένο Διαφημιστικό Πρόγραμμα σε έντυπα,    
 ηλεκτρονικά, διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
•  Αποστολή μηνυμάτων (sms) σε στοχευόμενο κοινό.
•  Αποστολή e-mails σε εξίσου στοχευόμενο κοινό
•  Δημιουργία ιστοσελίδας αποκλειστικά για την    
 Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 
 στην οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της   
 έκθεσης με συνεχή ενημέρωση, νέα που αφορούν στην  
 έκθεση και ειδικός τομέας με τον κατάλογο εκθετών &  
 τις παράλληλες εκδηλώσεις.

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &          
 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥ
•  ΒΙ. ΠΕ Τρίπολης (Κέντρο Δράσης  Επιχειρήσεων   
 Πελοποννήσου)
•  8.000 τμ χώρος
•  Εύκολη Πρόσβαση στο κτίριο. 
•  Parking 60 στρ. 
•  Χώροι Αναψυχής

  ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!
•  Διαφορετικοί, Εναλλακτικοί Νέοι Τομείς
•  Κάθε τομέας αποτελεί Αυτόνομη Έκθεση
•  Στέγαση στον Ίδιο Χώρο. (Ολοκληρωμένη προβολή   
 επιχειρήσεων)

ΕΙΔΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Γεωργία - Κτηνοτροφία
Νέες Καλλιέργειες 

Τρόφιμα – Ποτά

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΟΣΤΟΣ

Εσωτερικό Περίπτερο 29€ / τμ

Εξωτερικός Χώρος 10€ / τμ



ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

 Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριότητας – παραγωγικότητας της Χώρας μας  & κυριότερος 
Εξαγωγικός. 
Με γνώμονα αυτό το χαρακτηριστικό, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν φέτος στην 8η Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ», σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων - Ποτών Εξωτερικού, 10-15 
αγοραστές – διανομείς γεωργικών προϊόντων από το εξωτερικό, ώστε να έρθουν σε επαφή με τους 
παραγωγούς της Πελοποννήσου και τα παραδοσιακά Πελοποννησιακά προϊόντα.

ΤΟΜΕΙΣ
Τρόφιμα
Γαλακτοκομικά - Τυροκομικά Προϊόντα - Προϊόντα 
Κρέατος & κρεατοπαρασκευασμάτων - Προϊόντα 
πτηνοτροφείου - Αλλαντικά – Desserts - Μαγειρικά λίπη 
- Προϊόντα Αλιευμάτων & Ιχθυρών - Στιγμιαία Γεύματα 
- Φαγητό - Τοπικά & Εθνικά Εδέσματα & σπεσιαλιτέ 
- Μεσογειακή Διατροφή - Προϊόντα Ζύμης - Προϊόντα 
Ζαχαροπλαστικής - Αρωματικά Φυτά - Μέλι

Βιολογικά Προϊόντα
Τρόφιμα - Ποτά - Ελαιόλαδο - Προϊόντα Υγιεινής 
Διατροφής - Οίνοι Βιολογικής Καλλιέργειας

Ποτά
Παραδοσιακά Ποτά - Αλκοολούχα Ποτά - 
Μη Αλκοολούχα Ποτά - Αποστάγματα - Αμπελοοινικός 
Εξοπλισμός -  Νερό - Συσκευασίες

Τεχνολογία Τροφίμων & Ποτών



ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 Κλάδοι αιχμής για την Ελληνική Οικονομία! 
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.
Στοιχεία, που συνηγορούν στο γεγονός, πως η 8η Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ», αποτελεί μια 
μοναδική  ευκαιρία για επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του Κλάδου στην Πελοποννησιακή 
αγορά. 

ΤΟΜΕΙΣ
Ζώα Παραγωγής – Ζωοτροφές – Κτηνιατρικά Φάρμακα – Εξοπλισμός Κτηνοτροφίας – Πτηνοτροφίας – Γεωργίας – 
Μηχανήματα Επεξεργασίας & Συντήρησης – Μηχανήματα Συσκευασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων – Αρμευτικά 
Μηχανήματα – Ζυγαριές – Σιλό – Αυτοματισμοί  Τροφοδοσίας – Ποιμνιοστάσια – Προσθετικά Ζωοτροφών – 
Εξοπλισμός Αγροτικών Εγκαταστάσεων & Αρδεύσεων – Βιολογικά Λιπάσματα – Εδαφολογικές Αναλύσεις – 
Θερμοκήπια – Εναλλακτικές Καλλιέργειες



ΟΙΚΙΑΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΔΟΜΗΣΗ

Η 8η Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ», αποτελεί την ευκαιρία για να παρουσιάσει ο κάθε 
επιχειρηματίας τις προτάσεις του, αναφορικά με την ανανέωση – ανακαίνιση κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου & 
να αναδείξει καινοτομίες και νέες εφαρμογές.

ΤΟΜΕΙΣ
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 



ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στην  Έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν: 
• Περιφέρειες 
• Δήμοι
• Αναπτυξιακές Εταιρίες
• Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού
 ( Ξενώνες – Αγροκτήματα – Οικοτεχνίες)
• Συνεταιρισμοί
• Πολιτιστικοί Φορείς
• Υπηρεσίες – Οργανισμοί
• Οργανώσεις για την Προστασία Του Περιβάλλοντος

Η Πελοπόννησος αποτελεί μια από τις πιο ευνοημένες περιοχές της Ελλάδος για την Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού & η 
8η Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ», αποτελεί έναν ακόμη λόγο για την προώθηση της 
δημιουργίας επιχειρήσεων τουρισμού υπαίθρου & αγροτουρισμού. Για τον σκοπό αυτό, η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ο Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος 
συνδιοργανώνουν παράλληλα με την  Έκθεση, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουρισμού Υπαίθρου - 
Αγροτουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροτουρισμού – Τουρισμού Υπαίθρου.



ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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 8η Περιφερειακή 
Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 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

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ –
ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Φέτος η 8η Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» παρουσιάζει ένα ειδικό αφιέρωμα στην «Γεωργία 
– Κτηνοτροφία, στις Νέες Καλλιέργειες & στα Τρόφιμα – Παραδοσιακά Προϊόντα της Πελοποννήσου».
Με την Γεωργία να κερδίζει ολοένα έδαφος στις προτιμήσεις των νέων, οι οποίοι στρέφονται στην ύπαιθρο 
στοχεύοντας σε ένα ποιοτικότερο μοντέλο ζωής, η στροφή προς τις νέες καλλιέργειες και τους εναλλακτικούς τρόπους 
καλλιέργειας, αλλά  και στις βιολογικές μεθόδους κτηνοτροφίας και τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας, 
αποτελεί ανάγκη και αυτοσκοπό. 



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΤΟΜΕΙΣ:
Αυτοκίνητο (επιβατικό – υβριδικό – επαγγελματικό) – Ανταλλακτικά – Αξεσουάρ – Αναβαθμίσεις – Εξοπλισμός – 
Προϊόντα Συντήρησης – Ηχοσυστήματα – Ελαστικά – Ζάντες – Καύσιμα – Λιπαντικά – Συναγερμοί – 
Μοντελισμός Εδάφους – Ποδήλατο Πόλης – Hobby 

ΤΟΜΕΙΣ:
Τοπικός Τύπος (Εφημερίδες – Περιοδικά) –Ηλεκτρονικός Τύπος (Τηλεόραση – Ραδιόφωνο – Ιστοσελίδες) – 
Εκδοτικοί Οίκοι

H 8η Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ», προσφέρει την δυνατότητα συμμετοχής των Κλάδων 
του Επιβατικού & Επαγγελματικού Αυτοκινήτου, του Ανταλλακτικού, του Αξεσουάρ και του εξοπλισμού Συνεργείων 
Αυτοκινήτων.

Η 8η Περιφερειακή Έκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ», 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.
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