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Μία µεγάλη έκθεση, πόλος έλξης για χιλιάδες καταστήµατα
Παράλληλες εκθέσεις: Athens Fashion Trade Show, Το
Παιδί και το Παιχνίδι

Χιλιάδες καταστήµατα ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσµα των
εκθετών στη µεγάλη ενιαία εµπορική έκθεση MOSTRA ROTA &
∆ΩΡΕΚΘΕΣΗ παρά την αλλαγή της ηµεροµηνίας λόγω των
εκλογών.
Η MOSTRA ROTA & ∆ΩΡΕΚΘΕΣΗ το Σεπτέµβριο του 2015
συγκέντρωσε χιλιάδες καταστήµατα στο 4ηµερο λειτουργίας της
αποδεικνύοντας έτσι την εµπορική της δυναµική ως µία µεγάλη
ενιαία εµπορική έκθεση.
Οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου που εδώ και χρόνια
επιτυχηµένα προβάλλει η MOSTRA ROTA & ∆ΩΡΕΚΘΕΣΗ
παρουσίασαν όλες τις τελευταίες τάσεις σε είδη δώρων, αξεσουάρ µπιζού, είδη σπιτιού & διακόσµησης και εποχικά.
Η έκθεση προσέφερε την ευκαιρία στους επισκέπτες, αλλά και
στους εκθέτες να διευρύνουν τις συνεργασίες τους βλέποντας από
κοντά νέα αντικείµενα, αλλά και δώρα για τις πασχαλινές και όχι
µόνο βιτρίνες.
Είδη δώρων, αξεσουάρ - µπιζού, είδη σπιτιού και διακόσµησης,
παιχνίδια, εποχικά, αποτύπωσαν τις τάσεις της αγοράς και
πρόσφεραν στους εµπορικούς της επισκέπτες άµεση ενηµέρωση,
λύσεις και προτάσεις µέσα από τους δεκάδες εκθέτες της.
Η µεγάλη συµµετοχή των εµπόρων αποδεικνύει επίσης ότι η εν
λόγω έκθεση αποτελεί αναµφισβήτητα ένα άρτιο επαγγελµατικό
εργαλείο
δειγµατισµού
αντάξιο
εφάµιλλων
ευρωπαϊκών
διοργανώσεων.
Στον ίδιο εκθεσιακό χώρο και τις ίδιες ηµεροµηνίες διοργανώθηκαν
η εµπορική έκθεση µόδας Athens Fashion Trade Show, η οποία
αποτυπώνει τη µόδα στο σύνολό της και η εµπορική έκθεση Το
παιδί και το Παιχνίδι µε τη συµµετοχή του Συνδέσµου Ελλήνων
Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών & Αµαξών.
Η επόµενη MOSTRA ROTA & ∆ΩΡΕΚΘΕΣΗ θα πραγµατοποιηθεί
τον Ιανουάριο του 2016 και θα απευθύνεται όπως πάντα µόνο σε
εµπορικούς επισκέπτες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση µπορείτε να
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mostrarota-giftshow.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.g

