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ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MOSTRA ROTA

Το METROPOLITAN EXPO το µεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της χώρας, φιλοξένησε
περισσότερους από 300 εκθέτες
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε από 17-21 Σεπτεµβρίου 2009 η MOSTRA ROTA, η έκθεση που
διοργανώνει η εταιρεία ΡΟΤΑ Οργάνωση Εκθέσεων εδώ και 20 χρόνια, µία από τις πλέον σηµαντικές
εκθέσεις του ελληνικού εµπορίου ειδών οικιακής χρήσης, υαλικών, φωτιστικών, επίπλων και ειδών διακόσµησης,
στο νέο METROPOLITAN EXPO, το µεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδας. Καθώς η δοµή
και οι χώροι του METROPOLITAN EXPO ενδείκνυνται για µεγάλης έκτασης εκθέσεις, οι εµπορικοί επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν µε ιδιαίτερη άνεση σε περισσότερα από 300 περίπτερα που κάλυψαν 40.000
τετραγωνικά µέτρα εκθεσιακού χώρου. Οι εµπορικοί επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις
νέες τάσεις στη διακόσµηση, αλλά και στα εποχιακά είδη και να πραγµατοποιήσουν τις παραγγελίες τους σε ένα
περιβάλλον που αναδεικνύει τα νέα προϊόντα, τα υλικά, τα χρώµατα και τους συνδυασµούς, που επιτάσσουν οι
διεθνείς σύγχρονες τάσεις. Επιπρόσθετα οι εκθέτες διεύρυναν το επιχειρηµατικό τους πεδίο, αφού το ποσοστό
των νέων επισκεπτών έφτασε περίπου το 20% επί του συνόλου και το ποσοστό των εµπόρων / καταστηµάτων
από περιοχές της Ελλάδας εκτός της Αττικής ξεπέρασε το 58%.
Στην MOSTRA ROTA, παρουσιάστηκαν µοντέρνα προϊόντα, κατασκευασµένα µε υψηλής ποιότητας υλικά αλλά
και αισθητική, που συνδυάζουν ταυτόχρονα πρωτοποριακό σχεδιασµό καθώς και οικολογικά προϊόντα από
ανακυκλωµένα υλικά, ξύλο και πέτρα που υποστηρίζουν και προάγουν την οικολογική συνείδηση των ελληνικών
νοικοκυριών. Τα πολυτελή υλικά µε glamour και ιδιαίτερο design, έντονους χρωµατικούς συνδυασµούς, τα είδη
διακόσµησης µε γεωµετρικά σχήµατα αλλά και floral διάθεση καθώς και τα φωτιστικά, τα οποία εδώ και λίγα
χρόνια δηµιουργούν ατµόσφαιρα και προσωπικότητα στα ελληνικά σπίτια, είχαν επίσης σηµαντική παρουσία.
"Το νέο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo που λειτουργεί στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος αποτελεί ό,τι
πιο σύγχρονο έχει να αναδείξει η διεθνή σκηνή εκθέσεων" σηµείωσε µεγάλος αριθµός εκθετών. "Η πρόσβαση
αλλά και η περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo σηµατοδοτεί µία νέα εποχή για εµάς τους
εµπορικούς επισκέπτες, αφού πλέον µπορούµε να προγραµµατίσουµε µε άνεση και ευκολία όλες µας τις
συναντήσεις µε τους προµηθευτές µας, ενώ δεν υστερεί σε τίποτε σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά εκθεσιακά
κέντρα όπου ο επισκέπτης βρίσκεται στο επίκεντρο", δήλωσαν αρκετοί εκ των εµπορικών επισκεπτών.
Φωτογραφίες από τη φετινή εµπορική έκθεση MOSTRA ROTA, που πραγµατοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21
Σεπτεµβρίου 2009 και σχετικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mostrarota.gr.

Σχετικά µε τη ΡΟΤΑ Οργάνωση Εκθέσεων
Η ΡΟΤΑ 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, τη διαχείριση των
µεγαλύτερων και πλέον σύγχρονων εκθεσιακών κέντρων 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 ΡΟΤΑ Οργάνωση Εκθέσεων µπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση www.rota.gr.

