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MOSTRA ROTA ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011:
Θετικό κλίµα σε µια διαχρονική έκθεση

Σε θετικό κλίµα ολοκληρώθηκε ακόµα µια διοργάνωση της MOSTRA ROTA, 14 µε 18 Σεπτεµβρίου στο
σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος».
Εµπορικοί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα επισκέφτηκαν και αυτή τη σαιζόν τηv εµπορική έκθεση για το
σπίτι και τη διακόσµηση και ενηµερώθηκαν για τις τάσεις του Φθινοπώρου και της Χριστουγεννιάτικης
σαιζόν.
Έπιπλα, είδη διακόσµησης, είδη οικιακής χρήσης, υαλικά και φωτιστικά, αλλά και έπιπλα και είδη
διακόσµησης µε νέες προτάσεις και πρωτοποριακές ιδέες που αγγίζουν κάθε επισκέπτη και καλύπτουν
τις απαιτητικές ανάγκες κάθε καταστήµατος για τον πελάτη του.
Ιδιαίτερος χώρος, πανέµορφα περίπτερα, ιδανική ατµόσφαιρα σε µια έκθεση που µε την ποικιλία της σε
είδος και σε ύφος έµοιασε µε ένα πολυπολιτισµικό σαλόνι που φιλοξενεί ανθρώπους από διαφορετικούς
χρόνους και διαφορετικά µέρη.
Οικοδεσπότες µας αντιπρόσωποι και κατασκευαστές επίπλων και ειδών διακόσµησης που µε πολύ
γούστο και µεράκι παρουσίασαν συλλογές µε ιδιαίτερη ποιότητα, γλυκιά διαχρονικότητα και ζεστή ρετρό
διάθεση. Από την γλυκιά νοσταλγία του παρελθόντος ως την σύγχρονη κοµψή γραµµή και από τις
βαριές ινδικές επιρροές ως το chic γαλλικό στυλ υπήρχαν είδη για όλους.
Η επόµενη διοργάνωση της MOSTRA ROTA έχει προγραµµατιστεί για 25-29 Ιανουαρίου του 2012.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση 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.

