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MOSTRA ROTA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011:
Η πιο επιτυχηµένη & πιο όµορφη έκθεση του φετινού χειµώνα

Έπιπλα, είδη διακόσµησης & οικιακού εξοπλισµού υψηλής ποιότητας και σχεδιασµού,
παρουσιάστηκαν στη µεγαλύτερη έκθεση στο είδος της
Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2011 η διοργάνωση της MOSTRA ROTA, της
µεγαλύτερης εµπορικής έκθεσης για το σπίτι και τη διακόσµηση στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
METROPOLITAN EXPO στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι εµπορικοί
επισκέπτες περιηγήθηκαν µε άνεση στις εξαιρετικές υποδοµές του METROPOLITAN EXPO που
φιλοξένησε την πιο όµορφη έκθεση του φετινού χειµώνα.
Με αέρα φρεσκάδας και ανανέωσης αλλά και καλές τιµές, όλα τα προϊόντα προς επίδειξη, στα µεγάλα
και ιδιαίτερα επιµεληµένα περίπτερα, γοήτευσαν τους επισκέπτες οι οποίοι πραγµατοποίησαν τις αγορές
τους σε έπιπλα, είδη διακόσµησης, είδη οικιακής χρήσης, υαλικά και φωτιστικά, αλλά και έπιπλα και είδη
διακόσµησης για τον κήπο και τη βεράντα.
Οι εκθέτες της MOSTRA ROTA, αντιπρόσωποι και κατασκευαστές επίπλων και ειδών διακόσµησης,
παρουσίασαν τις τελευταίες τάσεις στη διακόσµηση του σπιτιού οι οποίες επιτάσσουν την υψηλή
ποιότητα των υλικών, τη διαχρονικότητα, αλλά και τη λίγο ρετρό διάθεση. Τα διακοσµητικά αντικείµενα
θύµισαν έντονα τη δεκαετία του 50 µε ανανεωµένη ωστόσο και σύγχρονη µορφή, αλλά και την αίγλη
του παρελθόντος. Η τεχνοτροπία της πατίνας στα µικροέπιπλα, αλλά και το στυλ του παλαιωµένου
βρίσκουν τη θέση τους ακόµη και στο πιο µοντέρνο ή µίνιµαλ ύφος διακόσµησης.
Η επόµενη διοργάνωση της MOSTRA ROTA έχει προγραµµατιστεί για το Σεπτέµβριο του 2011.
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.

