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Κάποιες αξίες είναι διαχρονικές!
Με σύνθηµα την διαχρονική αξία τόσο για την έκθεση αλλά και για τα προϊόντα που
εκπροσωπεί, η MOSTRA ROTA παρουσίασε τις νέες τάσεις για το σπίτι και την
διακόσµηση. H MOSTRA ROTA, το εξαµηνιαίο ραντεβού χιλιάδων εµπορικών
επισκεπτών από όλη την Ελλάδα είναι πλέον ταυτόσηµο του στυλ και της
διαχρονικότητας.
Οι εκθέτες της παρέχουν την δυνατότητα στα καταστήµατα να επιλέξουν ανάµεσα σε
µεγάλες συλλογές, εξοπλισµένες µε όλες τις νέες τάσεις σε έπιπλα, είδη διακόσµησης,
είδη οικιακής χρήσης, υαλικά και φωτιστικά, καθώς και σε έπιπλα και είδη
διακόσµησης για εξωτερικούς χώρους.
Το υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα των συµµετοχών της διοργάνωσης του Ιανουαρίου,
τα ανανεωµένα προϊόντα, αλλά και η απήχηση του κοινού αποτελούν ένα αισιόδοξο
µήνυµα για την αγορά.
Οι επαγγελµατίες του χώρου όσο και τα καταστήµατα, έχοντας προσαρµοστεί στα
νέα δεδοµένα των αγορών και της οικονοµίας της χώρας, στήριξαν και τίµησαν για
άλλη µια φορά µε την επίσκεψή τους την έκθεση.
Η επόµενη MOSTRA ROTA θα πραγµατοποιηθεί 21-24 Σεπτεµβρίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση µπορείτε να βρείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.mostrarota.gr.

Σχετικά µε τη ROTA Οργάνωση Εκθέσεων
Η ROTA Οργάνωση Εκθέσεων, ιδρύθηκε το 1984 και είναι σήµερα ο µεγαλύτερος
εκθεσιακός φορέας στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της µέχρι τώρα, η εταιρεία έχει
συσσωρεύσει σηµαντικότατο όγκο εµπειριών καθώς έχει διοργανώσει πάνω από 430
κορυφαίες στον κλάδο τους εκθέσεις και περισσότερα από 110 σηµαντικά συνέδρια
και εκδηλώσεις. Από το Σεπτέµβριο του 2003, η ROTA, λειτουργεί και διαχειρίζεται
το εκθεσιακό κέντρο EXPO ATHENS στην Ανθούσα Αττικής και από τον Ιανουάριο
του 2009 συµµετέχει στο µετοχικό σχήµα της εταιρείας που διαχειρίζεται το
εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελ.
Βενιζέλος. Στις εγκαταστάσεις των δύο αυτών υπερσύγχρονων εκθεσιακών κέντρων,
φιλοξενούνται αναγνωρισµένες εκθέσεις διεθνούς κύρους και εύρος εκδηλώσεων
υψηλών απαιτήσεων. Με δέσµευση στην επιτυχηµένη διοργάνωση, στην παροχή
πρωτοποριακών υπηρεσιών και την άριστη εξυπηρέτηση, η ROTA επιδεικνύει κάθε
χρόνο εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες για τη ROTA
Οργάνωση Εκθέσεων µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.rota.gr.

