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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ & ΑΡΙΣΤΗ Η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΤΕΧΝΗΜΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Μεγάλο πλήθος εµπορικών επισκεπτών από την πρώτη κιόλας ηµέρα της διοργάνωσης των
µεγαλύτερων, στην Ελλάδα, τουριστικών εκθέσεων του Ιανουαρίου 2011 ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,
ΤΕΧΝΗΜΑ και ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ, βρέθηκε για να δει από κοντά τις νέες προτάσεις των εκθετών. Η
άριστη διοργάνωση, η άψογη προετοιµασία των εκθετών και οι καλές τιµές, έθεσαν τις υποδοµές για
την επιτυχία του «επιχειρηµατικού» πενταηµέρου, 13-17 Ιανουαρίου 2011, στο METROPOLITAN
EXPO.
Στις ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ και ΤΕΧΝΗΜΑ 2011 οι εκπρόσωποι των µεγαλύτερων σωµατείων λαϊκής
τέχνης και τουριστικών ειδών της χώρας µας, παρουσίασαν τουριστικά είδη και είδη λαϊκής τέχνης,
προκειµένου τα καταστήµατα τουριστικών ειδών να υποδεχτούν µε νέα προϊόντα, εµπνευσµένα από
την Ελληνική παράδοση, τόσο τους επισκέπτες της άνοιξης και του καλοκαιριού από το εξωτερικό,
όσο και από την Ελλάδα.
Τις νέες τάσεις της µόδας σε είδη θαλάσσης, ενδύµατα, αξεσουάρ, έργα τέχνης, χρηστικά αντικείµενα
κλπ. παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου, κατασκευαστές και εισαγωγείς, στην έκθεση
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2011. Γνωστές στο εκθεσιακό κοινό επιχειρήσεις αλλά και νέες επιχειρήσεις, δέχτηκαν
µε ανταγωνιστικές τιµές, τους χιλιάδες εµπορικούς επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα, και τους
«ταξίδευσαν» πρώιµα στο παντοτινό ελληνικό καλοκαίρι.
Τον Ιανουάριο του 2012 θα πραγµατοποιηθεί η επόµενη διοργάνωση των εµπορικών εκθέσεων
ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΤΕΧΝΗΜΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εκθέσεις
µπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.popularart.gr, www.technima-expo.gr,
www.parousies.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.

