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33o ∆ιεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών: Αυλαία µε αισιοδοξία
Ξεπέρασε τις προσδοκίες εν µέσω κρίσης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το φετινό Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών που πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Expo,
από τις 15 έως και τις 23 Οκτωβρίου ξεπερνώντας τις προσδοκίες τόσο των εκθετών, όσο και των διοργανωτών.
Το 33ο ∆ιεθνές Ναυτικό Σαλόνι απέδειξε για ακόµη µια φορά, ότι το σκάφος και η θάλασσα παραµένουν ένας
ακαταµάχητος συνδυασµός πάντα στις επάλξεις της προτίµησης του κόσµου, ο οποίος εν όψει µιας δύσκολης
εβδοµάδας για την ελληνική οικονοµία στήριξε τον θεσµό. Οι διοργανωτές τόλµησαν εν µέσω µίας πολύ δύσκολης
οικονοµικής κατάστασης και ανέδειξαν την παρουσία και τη δυναµική του κλάδου, κόντρα στην κρίση που πλήττει
την χώρα, δίνοντας µια νότα αισιοδοξίας στο κοινό.
Το Ναυτικό Σαλόνι πραγµατοποιείται επί 33 συναπτά έτη, αποτελώντας βαρόµετρο της αγοράς των σκαφών και
παρελκοµένων. Οι επαγγελµατίες του κλάδου, υποδέχτηκαν το κοινό παρουσιάζοντας πλήθος από νέα,
µηχανοκίνητα και φουσκωτά σκάφη, ιστιοπλοϊκά, µηχανές σκαφών καθώς και παρελκόµενα αξεσουάρ ελλήνων
κατασκευαστών αλλά και εµπόρων.
Οι ίδιοι οι εκθέτες κατέθεσαν τις απόψεις τους καθώς όπως όλοι υποστηρίζουν, η έκθεση «πήγε ανέλπιστα καλά», οι
επισκέπτες έδειξαν ενδιαφέρον, έγιναν επαφές, κλείστηκαν συµφωνίες και σαφέστατα το όφελος όπως όλοι
καταλήγουν, θα αποτιµηθεί µέσα στους εποµένους µήνες.

«Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι από το αποτέλεσµα. Είναι ένας θεσµός 33 ετών και δεν θα µπορούσαµε να λείπουµε
από αυτό. Φέτος ο κόσµος µας έχει µεγαλύτερη ανάγκη, γιατί προσφέρουµε χαρά στον κόσµο µε τα σκάφη και τη
θάλασσα», µας είπε ο κ. Αλέξανδρος Ζέης, γραµµατέας του ΣΕΚΑΠΛΑΣ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΠΛΑΣ, κ. Ηλίας
Περιµένης δήλωσε µεταξύ άλλων, ότι «έγιναν σηµαντικές επαφές που δεν θα µπορούσαµε να τις κάνουµε από το
γραφείο µας, καθώς οι επισκέπτες είχαν την όρεξη να δουν και να αγοράσουν σκάφη και παρελκόµενα, δείχνοντάς
µας έµπρακτα, το ενδιαφέρον τους για τον κλάδο».
«Η έκθεση ήταν πάνω από αυτό που περιµέναµε», υποστήριξε ο κ. Περιµένης Ηλίας, «ο αριθµός των επισκεπτών
µπορεί να ήταν λίγο κάτω από τον περσινό ωστόσο το ενδιαφέρον ήταν πολύ πιο ενισχυµένο από ότι περιµέναµε και
αυτό µας εξέπληξε ευχάριστα».
Η ελληνική ναυτική έκθεση που πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, χάρισε χαµόγελα αισιοδοξίας σε εκθέτες και
επισκέπτες, συνεχίζοντας να προβάλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς της
οικονοµίας και της ελληνικής κουλτούρας.
Το δυναµικό του παρόν στο 33ο ∆ιεθνές Ναυτικό Σαλόνι έδωσε και ο ανερχόµενος κλάδος της κατάδυσης µε πλήθος
καταδυτικών κέντρων και εταιρείες εξοπλισµού, µε επιδείξεις σε πισίνα και άλλα δρώµενα.
Το ∆ιεθνές Ναυτικό Σαλόνι διοργανώθηκε από την εταιρία οργάνωσης εκθέσεων Expo One και τον Σύνδεσµο
Ελλήνων Κατασκευαστών Πλαστικών Σκαφών Παρελκοµένων Εξαρτηµάτων Εµπόρων & Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ
ΠΕΕΥ). Για περισσότερες πληροφορίες, video και φωτογραφικό υλικό, σχετικά µε την έκθεση, διατίθεται στο
επίσηµο site: www.athensboatshow.gr, αλλά και στην επίσηµη σελίδα στο facebook.
Σχετικά µε τον Σ.Ε.Κ.Α.ΠΛ.Α.Σ. Π.Ε.Ε.Υ.
Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών Σκαφών Παρελκοµένων Εξαρτηµάτων Εµπόρων και
Υπηρεσιών (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ-Π.Ε.Ε.Υ.) ιδρύθηκε το 1978 και σήµερα περιλαµβάνει στους κόλπους του κατασκευαστές

- εντολοδόχους, εισαγωγείς και εµπόρους παντός είδους σκαφών, µηχανών θαλάσσης, εξαρτηµάτων και
παρελκοµένων σκαφών, ναυτιλιακών και ηλεκτρονικών
οργάνων, υλικών ναυπήγησης, χρωµάτων,
λιπαντικών, ειδών πυρασφάλειας, καταδυτικού και αλιευτικού εξοπλισµού, ειδών ναυταθλητισµού, κ.λπ. Ο αριθµός
του συνολικά απασχολούµενου προσωπικού από τα µέλη του ξεπερνά τις 15.000.
Σχετικά µε την EXPO ONE
Η EXPO ONE Οργάνωση Εκθέσεων, έχει σαν αντικείµενο τη διοργάνωση εκθέσεων. Εδώ και 9 χρόνια διοργανώνει
κάθε χρόνο το ∆ιεθνές Ναυτικό Σαλόνι και το Ανοιξιάτικο Ναυτικό Σαλόνι. Περισσότερες πληροφορίες για την EXPO
ONE Οργάνωση Εκθέσεων µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.expoone.gr

