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Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Καρδίτσας Γιώργου Ντενίση
Σας καλωσορίζουμε στην περιφερειακή πλέον 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας
η οποία πραγματοποιείται στις Καπναποθήκες Καρδίτσας από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου
2018.
Η 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας δημιουργεί πλέον υψηλές προσδοκίες τόσο
στην επιχείρηση που συμμετέχει όσο και στον επισκέπτη καθώς φροντίζουμε για όλους το
αποτέλεσμα να είναι ένα, η σίγουρη επιτυχία!
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς φέτος με τη σημαντική στήριξη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Επιμελητηρίων Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΠΕΔ Θεσσαλίας,
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας αλλά και του Δήμου Καρδίτσας, ένα μεγάλο
στοίχημα για τη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου μας υλοποιήθηκε, έλαβε σάρκα και οστά
και πλέον η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας είναι Περιφερειακή και αφορά όλη τη
Θεσσαλία!
Εμείς υποσχόμαστε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας ως Επιμελητήριο Καρδίτσας
αλλά και εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τολμούν, πιστεύουν
σε εμάς. Δεσμευόμαστε για διοργανώσεις που θα προωθήσουν την εμπορικότητα και
θα αναπτύξουν την Καρδίτσα με το επόμενό μας ραντεβού να έχει οριστεί ήδη στις 20
Οκτωβρίου στις Καπναποθήκες Καρδίτσας, για το Πρώτο Εκπτωτικό Χωριό της πόλης μας!
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκθεση!

Χαιρετισμός Περιφερειαρχη Θεσσαλιας κ. Κ. Αγοραστού
Η 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας αποτελεί συνέχεια ενός επιτυχημένου
θεσμού, ο οποίος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο του επιχειρηματικού και
εμπορικού κόσμου, αλλά και του ευρύτερου κοινού, καθώς συμβάλλει στην εξωστρέφεια
των επιχειρήσεων.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται να αλλάξουμε προσανατολισμό. Πρέπει όμως
να πιστέψουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας μας, μπορεί και πρέπει να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα πραγματικότητα. Να εντάξουμε στο καθημερινό μας
λεξιλόγιο όρους όπως η «ποιότητα», η «ανταγωνιστικότητα», η «εξωστρέφεια». Να
ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να δούμε τις νέες ευκαιρίες που προβάλλουν γύρω μας
και που δίνουν προοπτικές για επιχειρηματική δράση και ανάπτυξη.
Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινητοποιήσουμε πόρους του ιδιωτικού τομέα,
αξιοποιώντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό και ενσωματώνοντας τις νέες
τεχνολογίες στην καθημερινή μας λειτουργία.
Όλοι οι φορείς της επιχειρηματικότητας μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην
δρομολόγηση της νέας αυτής πορείας. Ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να παίξει και η
Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, γιατί, είναι πεποίθησή μου, ότι τέτοιες διοργανώσεις
προωθούν έμπρακτα τον στόχο για ανάπτυξη και πρόοδο, διότι αφενός συμβάλλουν
στην δημιουργία κινητικότητας στην αγορά, και αφετέρου φέρνουν πιο κοντά τους
επαγγελματίες όλων των κλάδων. Παράλληλα, δίνουν χώρο έκφρασης και ανταλλαγής
απόψεων και πρακτικών, προβάλλοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα στην
εγχώρια αγορά και ενημερώνουν τους επαγγελματίες για τις τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις, διευρύνοντας τους ορίζοντες επενδύσεων στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, ως Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε κοντά στον εμποροβιοτεχνικό κόσμο,
τον στηρίζουμε, ενθαρρύνουμε τις νέες πρωτοβουλίες, αναδεικνύουμε, προβάλλουμε και
προωθούμε την αξία των προϊόντων της περιοχής μας.

Η 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας πραγματοποιείται φέτος λίγους μήνες μετά την
απονομή του βραβείου Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019, έναν από τους
πλέον σημαντικούς τίτλους για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και τον σημαντικότερο μέχρι
σήμερα στη Θεσσαλία.
Το μήνυμά μας συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: «Επενδύστε στη Θεσσαλία».
Επενδύστε σε μία Περιφέρεια που διαμορφώνει ένα θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον,
μια Περιφέρεια που ανοίγει δρόμους και πρωτοπορεί στην προσπάθεια για την Ελλάδα της
παραγωγής και της εργασίας»,
Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για την διοργάνωση της
έκθεσης και εύχομαι να αποτελέσει κόμβο συνάντησης, ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών
για τον εμπορικό-βιοτεχνικό κόσμο, δίνοντας ώθηση στην αναπτυξιακή τροχιά της
Θεσσαλίας.

Χαιρετισμος του Δημάρχου Μουζακίου & Προέδρου της ΠΕΔ
Θεσσαλίας Γιώργου Κώτσου
Καρδιτσιώτισσες και Καρδιτσιώτες, Φίλες και φίλοι!
Το Επιμελητήριο Καρδίτσας κατάφερε για ακόμη μια χρονιά να ξεπεράσει τα εμπόδια της
πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνει ο Νομός μας και να οργανώσει την 16η
Εμποροβιοτεχνική Έκθεση στην Καρδίτσα!
Το εγχείρημα ήταν εξαρχής πολύ δύσκολο διότι η αγορά βρίσκεται σε «ελεύθερη πτώση»
με μοναδικό μέλημα του κράτους την συγκέντρωση χρημάτων από κάθε έλληνα πολίτη,
εργαζόμενο, επιχειρηματία, η ελεύθερο επαγγελματία!
Αυτή την περίοδο βιώνουμε όλοι μας ένα πρωτοφανές κρατικίστικο αντιαναπτυξιακό
καθεστώς, εντελώς εχθρικό στις επενδύσεις που όχι μόνον καταστρέφει το δημιουργικό
κομμάτι της κοινωνίας μας, αλλά προκαλεί νέα χρέη που υποθηκεύουν το μέλλον των
επόμενων γενεών!
Πρέπει να δοθεί ένα τέλος και γρήγορα μάλιστα!
Κατά τη άποψή μου επιβάλλεται άμεσα να υπάρξει μεγάλη πολιτική αλλαγή η οποία θα
φέρει:
- ισχυρή ενίσχυση της υγιούς μικρής και μεγάλης επιχειρηματικότητας σε τομείς όπου ο
τόπος μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα.
- εγκαθίδρυση ενός δίκαιου, σταθερού φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος που
θα μετατρέψει την Ελλάδα σε διεθνή πόλο έλξης νέων επενδύσεων.
Ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο αγροδιατροφικός τομέας, η
μεταποίηση, η ενέργεια (ΑΠΕ), οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία, είναι τομείς όπου
μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, αρκεί να εφαρμοστεί ένα τεχνοκρατικά
αξιόπιστο Σχέδιο Επιχειρηματικής Δράσης και Ανάπτυξης.
Ειδικά στο Ν. Καρδίτσας έχουμε την πανέμορφη Λίμνη Πλαστήρα, τα ιστορικά Άγραφα,
τα γραφικά χωριά της Αργιθέας, τη νεαρή Λίμνη Σμοκόβου, έναν απέραντο έφορο κάμπο
και υψηλής ποιότητας προϊόντα ζωικής, αλλά και φυτικής παραγωγής που με ειδική
επεξεργασία μεταποίηση και προώθηση, μπορούν να κατακτήσουν τις αγορές!
Εκφράζω απ’ την καρδιά μου θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση του ΕΒΕ Καρδίτσας για
το επίτευγμα διοργάνωσης της φετινής Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης, ένας επιτυχημένος
θεσμός που καταδεικνύει πως χωρίς πραγματική στήριξη της επιχειρηματικότητας, η χώρα
δεν έχει μέλλον στο σημερινό Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι!

Χαιρετισμός Δημάρχου Καρδίτσας Φώτη Αλεξάκου
Η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας που διοργανώνει φέτος για 16η φορά το
Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Καρδίτσας αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό με διαρκώς
αναπτυσσόμενη εμβέλεια σε όλη την Ελλάδα.
Είναι μια διοργάνωση που αναδεικνύει τις δυνατότητες και τον δυναμισμό των τοπικών
επιχειρήσεων, τονώνει την εξωστρέφειά τους και συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερων
προοπτικών για τον εμποροβιοτεχνικό κόσμο της περιοχής μας.
Λειτουργεί έτσι ενισχυτικά στην τοπική ανάπτυξη και πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο οτι
η συμμετοχή και η παρέμβαση της ελληνικής περιφέρειας στο κοινωνικό και αναπτυξιακό
γίγνεσθαι είναι σημαντική.
Ιδιαίτερα, για την περιοχή μας, η διοργάνωση της Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
αναπτυξιακής προσπάθειας, όπου η συμμετοχή όλων των φορέων του τόπου μας, είναι
απαραίτητη.
Ο Δήμος Καρδίτσας αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός
αυτός στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας στηρίζει και συμμετέχει στην 16η
Εμποροβιοτεχνική Έκθεση.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση και είμαι βέβαιος πως τόσο οι εκθέτες, όσο
και οι χιλιάδες επισκέπτες της θα αποκομίσουν και φέτος τις καλύτερες εντυπώσεις για το
τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό.

Χαιρετισμός Πρόεδρου Περιφερειακού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας
Σωτήριου Γιαννακόπουλου
Ως νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, χαιρετίζω την
προσπάθεια της 16ης Εμπορο-Βιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας.
Μετά από 8 συνεχόμενα χρόνια συνεχόμενης οικονομικής ύφεσης οι Θεσσαλικές
Επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 30%, αυτές που παραμένουν δραστήριες προσπαθούν να
ανταπεξέλθουν σε ένα τοξικό περιβάλλον υπερφορολόγησης, ανεπάρκειας τραπεζικής
χρηματοδότησης, συνεχώς μειούμενη αγοραστική δύναμη του πληθυσμού και ανεξέλεγκτη
γραφειοκρατία.
Είναι σημαντικό στις μέρες μας να μπορούν οι Περιφερειακές πόλεις να διοργανώνουν
εκθέσεις. Μόνο η εξωστρέφεια και η συνέργεια μεταξύ μας θα μπορέσει να αποτελέσει την
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.
Βρισκόμαστε σε μία Περιφέρεια με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αγροδιατροφή,
μικρή και μεσαία μεταποιητική δραστηριότητα και ένα ολοκληρωμένο Θεσσαλικό
Τουριστικό προϊόν μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την δημιουργία νέων
υγιών επιχειρήσεων και την καταπολέμηση της ανεργίας. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια
θα είναι τα Επιμελητήρια μας αλλά και το Περιφερειακό όργανο. Είμαστε κοντά στα μέλη
μας και σχεδιάζουμε ήδη νέες δράσεις για την τόνωση της τοπικής Επιχειρηματικότητας
και αλλά και την μείωση της φυγής των νέων μας στο εξωτερικό, το οποίο θεωρώ ως το
μείζον πλήγμα της κρίσης.
Εύχομαι καλή επιτυχία στην διοργάνωση της 16ης Εμπορο-Βιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας
και καλές πωλήσεις στους συμμετέχοντες.

Χαιρετισμός Άγγελος Καραμπίκας Εκπρόσωπος Ανάδοχου εταιρείας
Alfa Expo
Η Alfa Expo είναι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσει για μια ακόμη χρονιά στην
Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας η οποία αποκτά φέτος περιφερειακό χαρακτήρα.
Είμαστε ιδιάιτερα χαρούμενοι καθώς μια τόσο σημαντική διοργάνωση αναπτύσσεται
ακόμη περισσότερο και εμείς ως εκθεσιακή εταιρεία και ανάδοχος του έργου αποτελούμε
ένα σημαντικό κομμάτι της.
Με τη χρόνια εμπειρία μας σε παρόμοιες διοργανώσεις και την επι 30 χρόνια τεχνογνωσία
μας υποσχόμαστε σε επιχειρήσεις και κοινό ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό
για να πραγματοποιήσουμε μια από τις καλύτερες διοργανώσεις που έγιναν ποτέ στη
Θεσσαλία.
Νέες παράλληλες εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ευρύ ηλικιακό κοινό, δωρεάν
σεμινάρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις προσδίδουν ανανεωμένο χαρακτήρα, αναπτύσσουν
την 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, αυξάνουν την επισκεψιμότητα &
διευρύνουν το ηλιακό φάσμα επισκεπτών.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Επιμελητήριο Καρδίτσας που μας εμπιστεύθηκε για μια ακόμη
χρονιά θα είμαστε εκεί για να παρουσιάσουμε μαζί μια άριστη προδιαγραφών διοργάνωση
αντάξια των προσδοκιών.
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xρόνια διοργάνωση!
χρόνια επιτυχίας!
χρόνια διαδίδουμε τα νέα στην αγορά!
Γίνε και εσύ σημαντικό κομμάτι μιας από τις
μεγαλύτερες περιφερειακές Εκθέσεις της Ελλάδας.

Φέτος από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2018
η καρδιά του εμπορικού κόσμου της Θεσσαλίας
χτυπάει στις Καπναποθήκες της Καρδίτσας.
Λίγα λόγια για την Εμποροβιοτεχνική Έκθεση της Καρδίτσας

Στην Έκθεση του 2017 130 επιχειρήσεις και 25.000 επισκέπτες έδωσαν το παρόν και επέλεξαν την
Εμποροβιοτεχνική Έκθεση της Καρδίτσας για να ανανεώσουν τις εμπορικές τους συμφωνίες, να
αναπτύξουν νέες επαφές και να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Για το 2018 ο στόχος είναι ακόμη πιο υψηλός, η 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση της Καρδίτσας να
σημάνει την έναρξη μιας νέας εποχής στον εμπορικό κόσμο και τις Περιφερειακές Εκθέσεις, να
αυξηθεί η επισκεψιμότητά της και να αποτελέσει το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλίας.
Η 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας εμπλουτίζεται με νέες παράλληλες εκδηλώσεις
που αφορούν ευρύ ηλικιακό κοινό και απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στους ιδιώτες.

Highlights της 16ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας
• Δωρεάν Σεμινάρια με ευρεία θεματολογία που αφορούν όλους
• Εκδηλώσεις Μαγειρικής & Κεράσματα και από γνωστούς σεφ
• Βραβεύσεις επιχειρηματιών & συμμετοχών
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις
• Τιμώμενη χώρα

Τομείς Έκθεσης

Τρόφιμα – Ποτά –
Παραγωγική Φυσιογνωμία Θεσσαλίας
Γεωργία – Κτηνοτροφία
Οικιακός – Επαγγελματικός Εξοπλισμός –
Δόμηση – Ανακαίνιση
Ενέργεια – Τεχνολογία Περιβάλλοντος –
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
Τουρισμός – Αγροτουρισμός –
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Αυτοκίνητο – Μοτοσυκλέτα –
Αξεσουάρ- Ποδήλατο
Οικογένεια- Παιδί- Εκπαίδευση –
Γυναικεία Ομορφιά
ΜΜΕ – Διαφήμιση – Πληροφορική

Προβολή της Έκθεσης
✓Συνέντευξη Τύπου – Επίσημη Ανακοίνωση της Έκθεσης
✓Καταχωρήσεις σε Portals Θεσσαλίας
✓Καταχωρήσεις σε Έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
✓Παραγωγή – Προβολή TV & Radio Spot
✓Αποστολή Newsletters σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες,
φορείς & επισκέπτες.
✓Αποστολή Δελτίων Τύπου
✓Live Συνδέσεις – Συνεντεύξεις από την Έκθεση
✓Αποστολή Προσκλήσεων
✓Εκτύπωση & διανομή διαφημιστικών εντύπων
✓Χρήση των Social Media & Web Marketing
✓Χορηγοί Επικοινωνίας

Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις
Δωρεάν Σεμινάρια με ευρεία θεματολογία
που αφορούν όλους
Δωρεάν σεμινάρια με θέματα που απασχολούν τους
επισκέπτες της Έκθεσης (επαγγελματίες και μη)
• Η τέχνη του Καφέ (σεμινάριο barista)
• Κοκτέιλ Masterclass (η τέχνη του κοκτέιλ)
• Social Media Marketing (Πώς να χρησιμοποιήσετε
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσετε την
επιχείρησή σας)

Εκδηλώσεις Μαγειρικής &
Κεράσματα και από γνωστούς σεφ
• Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Έκθεση
φιλοξενούμενοι σεφ παρουσιάζουν ένα γευστικό
ταξίδι στην κουζίνα της Ελλάδας και όχι μόνο.
• Κεράσματα για όλους τους επισκέπτες και
προβολή των προϊόντων των εκθετών

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Μουσικοχορευτικές παραστάσεις θα
προσδώσουν έναν πολιτιστικό χαρακτήρα στην
Έκθεση και θα προσελκύσουν επισκέπτες.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν
στο www.karditsaexpo.gr

Βραβεύσεις επιχειρηματιών & συμμετοχών
Τιμώμενη χώρα

Στην Έκθεση θα πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης
σημαντικών επιχειρήσεων και ανθρώπων της Θεσσαλίας.

Η 16η χρονιά της Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας
αποκτά πλέον διεθνή χαρακτήρα και φιλοξενείται τιμώμενη
χώρα η οποία θα προβάλλει την παραγωγικότητα, τον
πολιτισμό και την κουζίνα της.
Μείνετε συντονισμένοι με την 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση
της Καρδίτσας καθώς οι εκπλήξεις που περιμένουν τόσο
τους εκθέτες όσο και τους επισκέπτες είναι πολλές και θα
ανακοινωθούν σύντομα!

Για την καλύτερη
επιχείρησής σας προβολή της
το Επ
Καρδίτσας και η ιμελητήριο
Alfa Expo
δημιουργούν κο
υζ
σεφ στην Έκθεση ίνα, φιλοξενούν
και παρουσιάζο
υν
τα δικά σας προϊ
εκδηλώσεις μαγε όντα με live
ιρικής & κεράσμ
ατα
στους επισκέπτ
ες!

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
Σας προσκαλούμε να παρουσιάσετε έναν από τους σημαντικότερα αναπτυσσόμενα τομείς της ελληνικής οικονομίας,
την ελληνική παραγωγικότητα, τα τρόφιμα & τα ποτά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα χαρακτηριστικά σας προϊόντα,
τις υπηρεσίες και τη δυνατότητα εξαγωγής τους.
Εμείς με τη σειρά μας θα φροντίσουμε για την απόδοση του καλύτερου αποτελέσματος και την άριστη προώθηση
της επιχείρησής σας.

Τομείς
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
Μαζί μπορούμε να αναδείξουμε τον τομέα σας!
Με τη συμμετοχή σας στην 16η
Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας
μπορείτε να στρέψετε τους επισκέπτες σε
ένα ποιοτικότερο μοντέλο ζωής, το οποίο
καθημερινά όλοι αναζητούν.
Νέες καλλιέργειες, βιολογικές μέθοδοι
κτηνοτροφίας, εναλλακτικοί τρόποι
καλλιέργειας, τα παραδοσιακά προϊόντα
του τόπου μας και η στροφή του
βλέμματος του σύγχρονου επαγγελματία
στην ανάπτυξη της υπαίθρου είναι τα
συστατικά μιας αδιαμφισβήτητα δύσκολης
αλλά συνάμα επιτεύξιμης επιτυχίας.

Τομείς:
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 & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
Όλοι μας μπαίνουμε στη νέα σεζόν
ανανεώνοντας το χώρο μας! Δηλώστε
συμμετοχή στη 16Η Εμποροβιοτεχνική
Έκθεση Καρδίτσας & προβάλλετε τις
προτάσεις σας για ανανέωση του
σπιτιού & του επαγγελματικού χώρου.
Αναδείξτε τα οφέλη συνεργασίας με τη
δική σας επιχείρηση.

Τομείς
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

Κατοικία
Έπιπλα – Μεταλλικά Έπιπλα
– Bamboo – Έπιπλα Κήπου
– Κουρτινόξυλα – Υφάσματα
Επιπλώσεων –Λευκά Είδη –
Χαλιά –Μοκέτες – Έργα Τέχνης
– Βιτρώ- Αντίκες – Γύψινες
Κατασκευές – Διακοσμητικά
Είδη – Πίνακες – Κορνίζες
-Υαλικά – Σερβίτσια –
Χειροποίητα Αντικείμενα
– Είδη Κουζίνας – Μπάνιου
– Αρχιτεκτονική Κήπου –
Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής
Χρήσεως - Υδραυλικά Είδη.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Θεσσαλία είναι ίσως μια από τις πιο ευνοημένες περιοχές της Ελλάδας για την Ανάπτυξη του
Αγροτουρισμού & η 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας αποτελεί έναν ακόμη λόγο
για την προώθηση των επιχειρήσεων τουρισμού & αγροτουρισμού.
Στην Έκθεση μπορούν να συμμετέχουν:
• Περιφέρειες
• Δήμοι
• Αναπτυξιακές Εταιρίες
• Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού (Ξενώνες – Αγροκτήματα – Οικοτεχνίες)
• Συνεταιρισμοί
• Πολιτιστικοί Φορείς
• Υπηρεσίες – Οργανισμοί
• Οργανώσεις για την Προστασία
του Περιβάλλοντος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• Μεσογειακό Κλίμα
• Άφθονες πρώτες ύλες
• Πλούτος εδάφους
Στη 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση
Καρδίτσας προβάλλουμε τους
τρόπους για να γίνει πραγματικότητα
ένας διαφορετικός οικονομικότερος
τρόπος ζωής κάτι που αφορά όλους
μας!
Δηλώστε συμμετοχή σήμερα κιόλας
και βοηθήστε μας να αναπτύξουμε το
νέο μοντέλο ανάπτυξης.
Τομείς:
Ανεμογεννήτριες – Φωτοβολταικά
- Βιοκλιματικά Κτίρια - Συστήματα
Αφαλάτωσης - Ανακύκλωση Διαχείριση Αποβλήτων - Φυσικό
Αέριο - Βιοκάυσιμα - Συστήματα
Εξοικονόμησης Ενέργειας.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, αποτελεί το σημείο συνάντησης, όπου κοινό και Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας έρχονται σε επαφή, εκεί όπου ευδοκιμούν οι δημόσιες σχέσεις, προωθούνται υπηρεσίες &
αναπτύσσονται οι επαγγελματικές επαφές!
Προβάλλετε τις υπηρεσίες σας και επισημάνετε στους επισκέπτες τα οφέλη της μεταξύ σας συνεργασίας.
Τομείς:
Τοπικός Τύπος (Εφημερίδες – Περιοδικά) – Ηλεκτρονικός Τύπος (Τηλεόραση – Ραδιόφωνο – Ιστοσελίδες) –
Εκδοτικοί Οίκοι

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΠΑΙΔΙ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ
Kλίμα οικογενειακής διασκέδασης, προσελκύουμε οικογένειες, διευρύνουμε το κοινό, αφιερώνουμε στιγμές στα
σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής μας. Αναδεικνύουμε την επιχείρησή μας στο καταναλωτικό κοινό της Θεσσαλίας.
Τα πάντα για το παιδί, την οικογενειακή διασκέδαση και τη γυναίκα!

Τομείς:
Παιδί & Εκπαίδευση
Εγκυμοσύνη και βρεφική ηλικία,
Παιδική- εφηβική- νεανική ηλικία,
Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
βρεφονηπιακοί σταθμοί, πάρκα
διασκέδασης, Οικολογικός τρόπος
ζωής, προϊόντα & υπηρεσίες για την
οικογένεια.
Γυναικεία Ομορφιά:
Κέντρα Αισθητικής, Maquillage Studios , Κομμωτήρια, Καταστήματα
και Αντιπροσωπείες καλλυντικών,
Γυμναστήρια, Κέντρα Spa- Σχολές
Χορού, Yoga- Aerobics κλπ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Ειδικά διαμορφωμένος χώρος στην Έκθεση φιλοξενεί όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο
του αυτοκινήτου, της μοτοσυκλέτας & των αξεσουάρ. Αναδείξτε την επιχείρησή σας και προβάλλετε την
αντιπροσωπία σας, ελάτε σε επαφή με νέους συνεργάτες και αναπτύξτε το πελατολόγιό σας στη
16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας

Τομείς:
Αυτοκίνητο (επιβατικό – υβριδικό- επαγγελματικό)- Ανταλλακτικά- Αξεσουάρ- Αναβαθμίσεις- ΕξοπλισμόςΠροϊόντα Συντήρησης- Ηχοσυστήματα- Ελαστικά-Ζάντες- Καύσιμα-Λιπαντικά- Συναγερμοί- Μοντελισμός
Εδάφους- Ποδήλατο Πόλης- Hobby

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΠΑΡΟΧΕΣ
Εσωτερικός Εκθεσιακός
Χώρος
(Κτίριο Α,Β, Γ)

Εκθεσιακός Χώρος
στεγασμένος από Τέντα
(Με δομή)

Εξωτερικός Εκθεσιακός
Χώρος

32,00€ / τμ
για τις Επιχειρήσεις Μέλη του
Επιμελητηρίου Καρδίτσας

32,00 € / τμ
για τις Επιχειρήσεις Μέλη του
Επιμελητηρίου Καρδίτσας

12,00 € / τμ
για τις Επιχειρήσεις Μέλη του
Επιμελητηρίου Καρδίτσας

45,00€ / τμ
για τις Επιχειρήσεις που δεν
είναι μέλη του Επιμελητηρίου
Καρδίτσας

Για τις Επιχειρήσεις που δεν
είναι μέλη του Επιμελητηρίου
Καρδίτσας

45,00 € / τμ

20,00 € / τμ
Για τις Επιχειρήσεις που δεν
είναι μέλη του Επιμελητηρίου
Καρδίτσας

Με τη συμμετοχή σας παρέχονται:
• Για εσωτερικό περίπτερο: Δομή από προφίλ αλουμινίου με πλάτες μελαμίνης χρώματος λευκού.
• Βασικός Εξοπλισμός: 1 γραφείο, 3 καρέκλες
• Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: 1 πρίζα, 1 spot 100watt / 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 μαζί τον καταλληλότερο χώρο για την επιχείρησή σας.
• Ζητήστε μας τις φόρμες έξτρα εξοπλισμού & τιμοκατάλογο για τις διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με την Alfa Expo στο τηλέφωνο 210 277244 καθώς και με email στο
info@karditsaexpo.gr & στο info@alfaexpo.gr και οι συνεργάτες μας θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν.

O ΧΩΡΟΣ

Επισκεφθείτε το www.karditsaexpo.gr & το www.alfaexpo.gr για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
Δικτυωθείτε με την Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας και διαβάστε τα νέα της Έκθεσης ακολουθώντας μας στη σελίδα
μας στο Facebook Karditsa Expo

www.karditsaexpo.gr

www.karditsaexpo.gr

Οργάνωση:
Επιµελητήριο Καρδίτσας

Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα
τ: 24410 22301, φ: 24410 22238
email: info@karditsaexpo.gr

Με τη στήριξη
Περιφερειακό
Συμβούλιο
Επιμελητηρίων
Θεσσαλίας

Ανάδοχος:

Ανάδοχος:
Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Ελ. Βενιζέλου 131α
Αθήνα ΤΚ 142 31
Τ. 210 2772244
F. 210 2716853
E: info@alfaexpo.gr
www.alfaexpo.gr

ΠΕΔ
Θεσσαλίας

Δήμος
Καρδίτσας

Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινές 17.00-22.00
Σαββατοκύριακο 10.00-22.00

