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                          Κύριοι 

Με αυτήν εδώ την επιςτολή μασ θζλουμε να ςασ ενημερώςουμε για τα 

παρακάτω: 

  Η εταιρεία μασ η οποία αποτελείται από ομάδα ζμπειρων ςτελεχών ςτο 

χώρο τησ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΤΝΕΔΡΙΩΝ καθώσ και κάθε μορφήσ 

ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ςχεδίαςε την οργάνωςη ΕΚΘΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ για τον 

Νοζμβριο του 2016, με θζμα τισ ανάγκεσ τησ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΛΗΧΑΝΙΑ 

τησ ΧΩΡΑ μασ. 

  Η εν λόγω εκδήλωςη θα διεξαχθεί ςτουσ πολυτελείσ  χώρουσ του 

ΖΑΠΠΕΙΟΤ ΜΕΓΑΡΟΤ με επιςκζπτεσ η δυνατόν το ςφνολο των 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ και ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ επιχειρήςεων καθώσ και το ςφνολο των 

ΦΟΡΕΩΝ του ΚΛΑΔΟΤ. 

  Σο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ωσ ςημείο Αναφοράσ ςυνεπικουροφμενο και από  

την δική μασ προςπάθεια καθώσ και την δική ςασ καλή διάθεςη για 

ςυμμετοχή ςτο παραπάνω εγχείρημα εγγυώνται την μεγάλη επιτυχία τησ 

εκδήλωςησ. 

Η υγκεκριμζνη ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ του Νοεμβρίου είναι ΙΔΑΝΙΚΗ διότι 

παρζχει μεγάλα χρονικά  περιθώρια ςτουσ επιχειρηματίεσ του ΣΟΤΡΙΜΟΤ να προγραμματίςουν 

με άνεςη και ποιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ για την επόμενη ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 

τισ ςυμμετζχουςεσ δε επιχειρήςεισ δίνει την ευκαιρία να αφουγκραςτοφν από νωρίσ τισ  

ανάγκεσ τησ ΑΓΟΡΑ να διαπραγματευτοφν και να κλείςουν ςοβαρζσ ςυνεργαςίεσ με άνεςη  

χρόνου για τον προγραμματιςμό ςτον ΣΕΧΝΙΚΟ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΜΕΑ. 
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ΗΜΕΙΩΗ: α) τα ςυνημμζνα ςασ αποςτζλλουμε και ςχετικό ΔΕΛΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΗ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ, ΓΙΑ ΣΟ ΟΠΟΚΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΘΕΡΜΑ ΝΑ μασ ΣΟ ΑΠΟΣΕIΛΛΕΣΕ ΣΟ  

ΣΑΧΥΣΕΡΟ ΜΕ ΘΕΣΙΚΗ  ή ΑΡΝΗΣΙΚΗ απάντηςη διότι θα βοηθήςει τα μζγιςτα την προςπάθειά μασ  

για καλφτερη διοργάνωςη, ΧΟΡΟΘΕΣΗΗ  και ΠΡΟΒΟΛΗ τησ όλησ ΕΚΔΗΛΩΗ. 

Σο ΔΕΛΣΙΟ δεν ζχει για εςάσ καμία ΔΕΜΕΤΗ. 

β) Μετά την υλλογή των ΔΕΛΣΙΩΝ και εφ’ όςον ζχετε εκδηλώςει ΘΕΣΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ θα ςασ  

αποςταλεί ολόκληρο το ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΜΑ ΤΛΙΚΟ με ΚΑΣΟΨΕΙ  του ΧΩΡΟΤ κ.λ.π. 

Σο κόςτοσ υμμετοχήσ είναι ςχετικά χαμηλό και ζχει ωσ εξήσ΅ 

Για χώρο πάνω από 120 τ.μ.  85 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. 

Για χώρο 80 τ.μ. -  120 τ.μ. 95 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. 

Για χώρο 40 ζωσ 80 τ.μ. 110 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. και  

Για χώρο 15 τ.μ.  ζωσ 40τ.μ. 120 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. 

Η επικοινωνία μασ για όποιεσ πληροφορίεσ και διευκρινήςεισ μπορεί να γίνεται ςτο email τησ  

Εταιρείασ μασ ή τηλεφωνικά ςτο 2114087668 

καθώσ και απ’ ευθείασ με τουσ υπεφθυνουσ ςτα κινητά 6934544740 και 6934439934. 

 

                                                                                                                                Με εκτίμηςη 

                                                                                                                        Π.Μίχασ & ςυνεργάτεσ 

 

 


