


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ. ΤΣΙΑΚΟΥ

Η πρώτη διοργάνωση του «εκπτωτικού χωριού» είναι πλέον γεγονός για την περιοχή μας. Μια έξυπνη 
ιδέα η οποία υλοποιείται μέσα από το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο και με τη συμμετοχή των εμπόρων 
και επαγγελματιών της Καρδίτσας, έρχεται να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στο τοπικό οικονομικό 
γίγνεσθαι. Οι  επισκέπτες του «εκπτωτικού χωριού» θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν από τοπικούς 
εμπόρους και επαγγελματίες σε προνομιακές τιμές εμπορεύματα υψηλής ποιότητας. 

Πρόκειται  για μια ακόμη σημαντική διοργάνωση που αποφάσισαν και υλοποιούν οι θεσμικοί παράγοντες  της 
τοπικής οικονομίας που μαζί με την εμποροβιοτεχνική έκθεση αλλάζουν τον χάρτη των τοπικών οικονομικών 
γεγονότων. 

Ως Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας – Περιφέρεια Θεσσαλίας από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε αυτή 
την  πρωτότυπη ιδέα. Θεωρούμε  ότι η δημιουργία οικονομικών γεγονότων μπορεί να προσφέρει σημαντικά 
στην τοπική οικονομία και στην τοπική επιχειρηματικότητα την οποία ως αυτοδιοικητικός θεσμός στηρίζουμε 
παντοιοτρόπως. 

Ελπίζουμε  ότι το πρώτο «εκπτωτικό χωριό» που από φέτος ξεκινά κάνοντας τα πρώτα του βήματα θα 
αποτελέσει στην πορεία του χρόνου ένα μεγάλο οικονομικό γεγονός και θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην 
οικονομική επιβίωση του Καρδιτσιώτη εμπόρου, του Καρδιτσιώτη επιχειρηματία. 

Αφού πρώτα συγχαρούμε τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην 
διοργάνωση και καλούμε τους πολίτες να τη στηρίξουν ώστε σύντομα να μιλάμε για ένα καινούργιο θεσμό που 
γεννήθηκε τη φετινή χρονιά. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κ. ΝΤΕΝΙΣΗ

Με μεγάλη μας χαρά σας καλοσωρίζουμε στο πρώτο εκπτωτικό χωριό της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα της 
Καρδίτσας. Ένα εγχείρημα & τόλμημα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με τους Εμπορικούς Συλλόγους Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου & Καρδίτσας λαμβάνει χώρα στις Καπναποθήκες 
Καρδίτσας από τις 20 έως τις 27 Οκτωβρίου 2018 και η δική σας συμμετοχή είναι απαραίτητη.

Το εκπτωτικό χωριό της Καρδίτσας ετοιμάζεται να υποδεχτεί όλους τους εμπόρους που είναι μέλη του 
επιμελητηρίου μας, να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία αγορών στους επισκέπτες και να αποτελέσει μια ανάσα 
για την αγορά της πόλης μας. Το Επιμελητήριο Καρδίτσας βρίσκεται δίπλα στον εμπορικό κόσμο της πόλης μας για 
να υλοποιεί πρωτίστως τις δικές σας ανάγκες και να προσφέρει ευκαιρίες που μέχρι σήμερα ήταν περιορισμένες.

Αυτή η διοργάνωση και συγκέντρωση της εμπορικότητας της πόλης σε ένα μέρος για λίγες ημέρες με ειδικές 
προσφορές αποτελεί μια ευκαιρία για να αυξήσετε το εισόδημά σας. 

Εγώ προσωπικά αλλά και σύσσωμο το Επιμελητήριο Καρδίτσας προσκαλεί όλους τους εμπόρους να 
συμμετέχουν στο πρώτο Εκπτωτικό Χωριό της πόλης για να προσφέρουν στο αγοραστικό κοινό της Καρδίτσας τα 
εμπορεύματά τους σε χαμηλές τιμές προσιτές για όλους. 

Ελάτε να διευρύνουμε μαζί τους ορίζοντές μας και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για την Καρδίτσα.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Οι πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων Καρδίτσας, Μουζακίου, Παλαμά & Σοφάδων χαιρετίζουμε τη σημαντική προσπάθεια του Επιμελητηρίου 
Καρδίτσας να αναπτύξει την εμπορική δραστηριότητα των περιοχών μας με τη διοργάνωση του πρώτου εκπτωτικού χωριού της Θεσσαλίας.

Είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε στην παρούσα διοργάνωση και υποσχόμαστε ότι από τη δική μας τη μεριά θα στηρίξουμε όλες τις 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Εκπτωτικό χωριό.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο εγχείρημα αυτό.

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, Περικλής Κορκώτσιος
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου, Ηλίας Σερίφης
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Παλαμά, Ιάσωνας Διδάγγελος
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Σοφάδων, Γκαντής Αθανάσιος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ. ΑΛΕΞΑΚΟΥ

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια,  έχει οδηγήσει σε μια 
σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών ωθώντας όλους μας σε μια συνεχή προσπάθεια 
να καλύψουμε τις ανάγκες μας με ποιοτικά, αλλά ταυτόχρονα και πιο προσιτά στις οικονομικές μας δυνατότητες 
προϊόντα.

Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας να διοργανώσει το διάστημα από τις 20 έως τις 27 Οκτωβρίου 
το 1ο Εκπτωτικό Χωριό στην πόλη μας έρχεται να απαντήσει σ’ αυτή την ανάγκη και είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς δίνει τη δυνατότητα στον μεν εμπορικό κόσμο της πόλης μας να ενισχύσει τον τζίρο του στους δε 
Καρδιτσιώτες καταναλωτές να αγοράσουν ποιοτικά είδη σε καλύτερες τιμές.

Εύχομαι η προσπάθεια αυτή να αγκαλιαστεί τόσο από τους εμπόρους, όσο και από τους καταναλωτές και να 
εξελιχθεί σε έναν νέο θεσμό για την περιοχή μας, συμβάλλοντας ενεργά στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων 
και  αποτελώντας πυλώνα υποστήριξης της τοπικής οικονομίας.

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας διοργανώνει 
στις Καπναποθήκες Καρδίτσας το πρώτο 
εκπτωτικό χωριό της Θεσσαλίας από τις 
20 έως τις 27 Οκτωβρίου 2018!

Προσκαλούμε όλους τους εμπόρους να 
συμμετέχουν στο εκπτωτικό χωριό μας το οποίο 
θα διαρκέσει 8 ημέρες αποτελώντας τον απόλυτο 
προορισμό shopping για την Καρδίτσα! 

Στο εκπτωτικό χωριό μπορούν να συμμετέχουν 
όλα τα καταστήματα που είναι μέλη του 
Επιμελητηρίου και των εμπορικών συλλόγων 
καθώς και όλα τα είδη με ευρύ φάσμα τιμών. 

Δηλώστε συμμετοχή 
και ξεστοκάρετε το 
εμπόρευμά σας σε 

χαμηλές τιμές, προσιτές 
για όλους!
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Κόστος συμμετοχής: 13,00€ / τμ για ίχνος εδάφους

* Συμπεριλαμβάνoνται:  Μοκέτα, Πλάτες στο πίσω μέρος του 
περιπτέρου, 1 πρίζα, 1 Spot 100 watt στις πλάτες /6τμ , 
Καθαριότητα & Φύλαξη

• Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί τον 
καταλληλότερο χώρο για την επιχείρησή σας. 

• Ζητήστε μας τις φόρμες έξτρα εξοπλισμού.
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