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 Μήνυμα Προζδρου  

 

Το Επιμελητήριο Σερρών, αναλαμβάνοντασ τθν πρωτοβουλία διεξαγωγισ τθσ 1θσ Διεκνοφσ 

Επιχειρθματικισ Ζκκεςθσ ερρϊν “SER-EXPO 2015”, ςε μια περίοδο ιδιαίτερα ςκλθρι και δφςκολθ, που ζχει ιδθ 

αφιςει τα ςθμάδια τθσ ζντονα ςτον επιχειρθματικό κόςμο, ΤΟΛΜΑ & ΕΠΕΝΔYΕΙ, ςτθρίηοντασ ενεργά τθν 

εξωςτρζφεια των Επιχειριςεων. Δίνεται για πρϊτθ φορά θ δυνατότθτα ςε επιχειρθματίεσ του Νομοφ μασ, και 

όχι μόνο, με τθν ελάχιςτθ οικονομικι επιβάρυνςθ, να γνωςτοποιιςουν και να προωκιςουν τα ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και παραγόμενων προϊόντων τουσ.  

Η SER- EXPO 2015, γεγονόσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, θα διεξαχθεί ςτισ 2-4 Οκτωβρίου 2015, ςτον 

αφλιο χϊρο του Διοικθτθρίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ ερρϊν, ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, επί τθσ οδοφ 

Μεραρχίασ 36, 62123, ζρρεσ, ςε ζκταςθ περίπου 4.000m2. Ωράριο Λειτουργίασ τθσ Ζκκεςθσ 10πμ-22.00. 

Η  1θ Διεκνισ Επιχειρθματικι Ζκκεςθ ερρϊν απευθφνεται ςε επιχειρήςεισ όλων των κλάδων (εμπόριο, 

 μεταποίθςθ, τουριςμόσ, αγροτικι παραγωγι, τεχνολογία- καινοτομία, ζρευνα & ανάπτυξθ κλπ). Πρϊτθ φορά 

όλοι οι τομείσ δραςτθριότθτασ ςυναντϊνται ςτθν πόλθ των ερρϊν κάτω από τθν ίδια «ςτζγθ». 

Η SER-EXPO 2015 ζχει τεθεί υπό την αιγίδα τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και του Τπουργείου 

Μακεδονίασ – Θράκθσ, ενϊ ζχει λάβει τθν υποςτιριξθ κεντρικϊν Φορζων, μεταξφ των οποίων και τθσ Κεντρικισ 

Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, κακϊσ και τθν χορθγία επικοινωνίασ από δθμοςιογραφικά ςυγκροτιματα 

πανελλαδικισ εμβζλειασ (Εφθμερίδα Ναυτεμπορικι, Agrenda, agronews, κλπ).  

Στο πλαίςιο δημοςιότητασ του γεγονότοσ, οργανϊκθκε ζνα ευρφ φάςμα ενεργειϊν δικτφωςθσ, 

προβολισ μζςω διαδικτυακϊν μζςων και προϊκθςθσ ςε όλα τα ζντυπα μζςα πανελλινιασ και υψθλισ 

αναγνωςιμότθτασ. Σαυτόχρονα, ιδθ προβάλλονται ραδιοφωνικά και τθλεοπτικά ςποτ, ενϊ ηωντανζσ 

αναμεταδόςεισ από τον χϊρο τισ ζκκεςθσ και ςυνεντεφξεισ από εκπροςϊπουσ των εκκετριϊν εταιρειϊν κα 
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πραγματοποιθκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του τριθμζρου, ςε υψθλισ τθλεκζαςθσ εκπομπζσ των πλζον 

διαδεδομζνων ΜΜΕ πανελλινιασ εμβζλειασ (MEGA, STAR, ANT1, ALPHA, SKAI, κλπ). 

Πλήθοσ παράλληλων εκδηλώςεων, κα διεξαχκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του τριθμζρου (2-4 Οκτϊβρθ 

2015), όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται: πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, θμερίδεσ με ειςθγθτζσ εμπειρογνϊμονεσ ειδικοφ 

ενδιαφζροντοσ από όλθ τθν Ελλάδα, εκδθλϊςεισ γευςιγνωςίασ και οινογνωςίασ, επιδείξεισ-παρουςιάςεισ των 

επιχειριςεων και των προϊόντων από επίςθμουσ προςκεκλθμζνουσ επιλογισ τουσ, κλπ, με αποκορφφωμα τισ 

βραδινζσ ςυναυλίεσ από καλλιτζχνεσ πανελλινιασ και διεκνοφσ αναγνωριςιμότθτασ. 

 

Το πιο ςημαντικό όμωσ όλων είναι να ζχουμε δίπλα ςτην πρωτοβουλία μασ αυτή  

ςφςςωμο τον επιχειρηματικό κόςμο. Επιχειρήςεισ, Επιχειρηματικοφσ και Αναπτυξιακοφσ Φορείσ, 

Τοπικζσ Αρχζσ, και καθζναν ςασ ξεχωριςτά. 

Με τθν υποςτιριξθ όλων, θ SER-EXPO 2015 κα αποτελζςει ςθμαντικι επιχειρθματικι –αναπτυξιακι 

πρόκλθςθ, ενιςχφοντασ τθν κινθτικότθτα τθσ τοπικισ οικονομίασ και διανοίγοντασ προοπτικζσ και ευκαιρίεσ 

κυρίωσ για επιχειρθματίεσ, εμπόρουσ, αγρότεσ, παραγωγοφσ και επαγγελματίεσ ςε Ελλάδα και εξωτερικό.  

Μόνο με την ενεργοποίηςη και ςτήριξη τη δική ςασ μποροφμε να αναδείξουμε και να προωθήςουμε 

τον παραγωγικό ιςτό του νομοφ μασ, ςυνδζοντασ το με το ευρφτερο τουριςτικό προϊόν και με το φυςικό και 

πολιτιςμικό περιβάλλον μασ.» 

 

 τον Φάκελο κα βρείτε ςχετικό ενθμερωτικό υλικό για τθν 1θ Διεκνι Επιχειρθματικι Ζκκεςθ ερρϊν.  

Δηλώςτε άμεςα ςυμμετοχή, αποςτζλλοντασ, ςτα ακόλουκα ςτοιχεία επικοινωνίασ, ςυμπλθρωμζνθ τθν 

Αίτθςθ υμμετοχισ ςασ, προκειμζνου να κατοχυρϊςετε τθ  κζςθ ςασ ςτθν SER-EXPO 2015! 

Για κάκε διευκρίνιςθ παραμζνουμε ςτθ διάκεςθ ςασ ςτα ακόλουκα ςτοιχεία επικοινωνίασ. (Α. 

Ελευκεριάδου, Σθλ 23210 99744, 99720 –Fax: 2321099737, Email: eves@otenet.gr, eleftheriadou@eves.gr).  

 

Είμαςτε βζβαιοι πωσ θα εκτιμήςατε τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ καλζςματοσ, ώςτε να ανταποκριθείτε 

θετικά και δυναμικά το ςυντομότερο δυνατό! 

Με εκτίμθςθ, 

Ο Πρόεδροσ Επιμελητηρίου Σερρών 

Χρήςτοσ Μζγκλασ  
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