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Αρταίων Δημοτική
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,
Σε μία εποχή που επικρατούν δυσκολίες στο εμπόριο και γενικότερα στην οικονομία της χώρας μας, πρέπει να
κοιτάμε με ελπίδα και αισιοδοξία το μέλλον, πρέπει να ανασυνταχθούμε, να ανανεωθούμε, να εφαρμόσουμε νέες
ιδέες, δημιουργικές και περισσότερο αποδοτικές, διότι η κρίση που διέπει την ελληνική οικονομία αποτελεί σημείο
εκκίνησης για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνισμού.
Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, ο Δήμος Αρταίων και η Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
διοργανώνουν φέτος την 8η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Άρτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 27
Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό κέντρο Άρτας «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ». Η έκθεση θα
πραγματοποιηθεί παράλληλα με την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης, που πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια
στην Άρτα και κάθε χρόνο την επισκέπτεται χιλιάδες κόσμος από όλη την Περιφέρεια και την Δυτική Ελλάδα,
γεγονός που διασφαλίζει τεράστια επισκεψιμότητα στην έκθεση.
Είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για την επιτυχία αυτής της διοργάνωσης μέσω μιας
μελετημένης και εκτεταμένης διαφημιστικής προβολής από παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Μέλημα μας είναι, η Έκθεση να επικεντρωθεί:


στην προβολή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων



στην τόνωση της αγοράς, την σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών και συμφωνιών



στην ανάδειξη νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εφαρμογών



στην προώθηση νέων ιδεών, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Κατανοώντας την δύσκολη

οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας και στο πλαίσιο της

προσπάθειάς μας για στήριξη της τοπικής οικονομίας, σας ενημερώνουμε ότι, η τιμολογιακή πολιτική των
συμμετεχόντων θα κυμανθεί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε με δικό σας περίπτερο στην 8η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας,
εξασφαλίζοντας αφενός την προβολή της επιχείρησής σας ή του φορέα σας και συμβάλλοντας αφετέρου στην
συνέχιση και ενδυνάμωση της επιτυχημένης αυτής διοργάνωσης.
Με εκτίμηση,
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