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MOSTRA ROTA 2010: ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Χιλιάδες εµπορικοί επισκέπτες ενηµερώθηκαν για τις τάσεις της νέας σεζόν στη µεγαλύτερη
έκθεση ειδών διακόσµησης και οικιακού εξοπλισµού
Μεγάλη προσέλευση εµπορικού κοινού σηµείωσε η διοργάνωση της έκθεσης MOSTRA ROTA που
πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 20 και 24 Ιανουαρίου 2010 στο νέο, σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
METROPOLITAN EXPO στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Για πέντε ολόκληρες µέρες όλες οι διεθνείς τάσεις στη διακόσµηση σπιτιού και των ειδών οικιακής
χρήσεως παρουσιάστηκαν από εκατοντάδες εκθέτες χαρακτηρίζοντας µε τον καλύτερο τρόπο την
έναρξη της νέας σεζόν για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι 2010. Το πλήθος των εµπορικών επισκεπτών,
είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τις νέες τάσεις και να εµπνευστούν διακοσµητικά έτσι ώστε
να είναι έτοιµοι να υποδεχτούν τη νέα αγοραστική περίοδο που ξεκινά λίγο πριν το Πάσχα. Παρόλη
την δυσχερή οικονοµική κατάσταση, οι εµπορικοί επισκέπτες πραγµατοποίησαν ικανοποιητικές
παραγγελίες, ενώ επαναπροσδιόρισαν τις ανάγκες τους µέσα από τις πολυπληθείς προτάσεις των
εκθετών.
"Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι που ακόµη και εν µέσω των οικονοµικών προβληµάτων που βιώνει

η χώρα µας, αλλά και των αγροτικών µπλόκων που παραµένουν στο εθνικό δίκτυο, καταφέραµε να
κερδίσουµε θετικά µηνύµατα τόσο από τους εκθέτες, ενώ παράλληλα να προσελκύσουµε και χιλιάδες
εµπορικoύς επισκέπτες και από την περιφέρεια", δήλωσε σχετικά ο κος Γιώργος Πανώργιας,
υπεύθυνος επικοινωνίας και marketing της διοργανώτριας εταιρείας ΡΟΤΑ Οργάνωση Εκθέσεων.
Οι νέες τάσεις
Η προσιτή πολυτέλεια, αλλά και η λειτουργικότητα ήταν φέτος σε πρώτο πλάνο ως προς την τάση
στη διακόσµηση. Επιπλέον όλο και µεγαλύτερη δείχνει να γίνεται η ανάγκη και ταυτόχρονα η ζήτηση
για προϊόντα κατασκευασµένα µε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που δεν στερούνται ωστόσο σε
σχεδίαση, αλλά και λειτουργικότητα.
Εκτός όµως από τις τάσεις στη διακόσµηση και τα είδη οικιακού εξοπλισµού, µεγάλο ενδιαφέρον
παρουσίασαν και τα εποχιακά είδη για το Πάσχα, αλλά και το καλοκαίρι µε προϊόντα για τον κήπο και
τη βεράντα, αλλά και για τη συνολική ανανέωση του σπιτιού.
Η MOSTRA ROTA απευθύνεται µόνο σε εµπορικούς επισκέπτες. Φωτογραφίες από τη φετινή εµπορική
έκθεση MOSTRA ROTA, που πραγµατοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Ιανουαρίου 2010 αλλά και
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mostrarota.gr.
Το ραντεβού µας τώρα ανανεώνεται για την επόµενη MOSTRA ROTA που θα πραγµατοποιηθεί από 16
µέχρι και 20 Σεπτεµβρίου 2010 και πάλι στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στον ∆ιεθνή
Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
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.

