Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2015

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θετικός απόηχος, έντονο ενδιαφέρον!

ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΤΕΧΝΗΜΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Έντονο ήταν και αυτή τη χρονιά το ενδιαφέρον των τουριστικών καταστηµάτων για την
διοργάνωση των µεγαλύτερων τουριστικών εκθέσεων στην Ελλάδα, ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΤΕΧΝΗΜΑ
και ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ που πραγµατοποιήθηκαν 7-11 Ιανουαρίου 2015 στο METROPOLITAN EXPO.
Χιλιάδες καταστήµατα από κάθε γωνιά της Νησιωτικής αλλά και της Ηπειρωτικής Ελλάδας
παρευρέθηκαν τις 5 ηµέρες λειτουργίας στην έκθεση.
Η αύξηση των συµµετοχών στη διοργάνωση του 2015 οι οποίες έφτασαν τις 900 και πλέον σε
συνδυασµό µε την ανοδική πορεία του τουρισµού στη χώρα µας ενίσχυσε το εµπορικό
ενδιαφέρον όλης της αγοράς και προσέλκυσε όχι µόνο τουριστικά καταστήµατα που
επισκέπτονται την έκθεση συστηµατικά κάθε χρόνο αλλά και πολλά νέα που αναζητούσαν
ποικιλία ειδών για το κατάστηµά τους.
Στις ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ και ΤΕΧΝΗΜΑ 2015, οι εκπρόσωποι των µεγαλύτερων σωµατείων λαϊκής
τέχνης και τουριστικών ειδών της χώρας παρουσίασαν τα νέα τους δηµιουργήµατα, στην
πλειοψηφία τους Ελληνικής κατασκευής, ενώ τα καταστήµατα επέλεξαν τουριστικά είδη και είδη
λαϊκής τέχνης µέσα από µία ευρεία γκάµα χειροποίητων αντικειµένων – από κεραµικά, έως
κοσµήµατα, µπιζού/αξεσουάρ και τουριστικό ένδυµα.
Στις ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2015 κατασκευαστές και εισαγωγείς, παρουσίασαν την ανανεωµένη συλλογή
τους καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα εκθεµάτων σε είδη θαλάσσης, ενδύµατα, αξεσουάρ και
τουριστικά σουβενίρ, προσφέροντας στα εµπορικά καταστήµατα πολυάριθµες προτάσεις και
λύσεις.
Ο κλάδος του τουρισµού παραµένει η βαριά βιοµηχανία της χώρας µας, προσφέροντας
επιχειρηµατική διέξοδο στο εµπόριο χονδρικής και λιανικής διατηρώντας αµείωτο το ενδιαφέρον
για ενηµέρωση και προσωπική επαφή.
Η επόµενη διοργάνωση των εµπορικών εκθέσεων ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΤΕΧΝΗΜΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
θα πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2016. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις
εκθέσεις µπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.popularart.gr, www.technimaexpo.gr, www.parousies.gr.

Σχετικά µε τη ROTA Οργάνωση Εκθέσεων
Η ROTA Οργάνωση Εκθέσεων, ιδρύθηκε το 1984 και είναι σήµερα ο µεγαλύτερος εκθεσιακός
φορέας στην Ελλάδα. Μέσω της διοργάνωσης 13 εκ των σηµαντικότερων εκθέσεων στη χώρα
µας και τη διαχείριση του µεγαλύτερου και πλέον σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου της Ελλάδας,
υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ του εµπορικού κόσµου και συµβάλει καθοριστικά στην
ανάπτυξη της οικονοµίας. Με δέσµευση στην επιτυχηµένη διοργάνωση, εµµονή στην παροχή
πρωτοποριακών για την Ελλάδα υπηρεσιών και στελέχη τα οποία εστιάζουν στις αξίες της
οµαδικής εργασίας και της άριστης εξυπηρέτησης, επιδεικνύει κάθε χρόνο εντυπωσιακούς
ρυθµούς ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ROTA Οργάνωση Εκθέσεων µπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση www.rota.gr.

