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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΕΣΕ Η «ΑΥΛΑΙΑ» ΤΗΣ NOVA ALL SPORTS SHOW & FASHION 2011
Καταρρίπτοντας κάθε προηγούµενο ρεκόρ σε συµµετοχές και επισκεψιµότητα, το
µεγάλο αθλητικό εκθεσιακό υπερθέαµα ολοκλήρωσε το ξέφρενο δεκαήµερό του
Η µεγάλη γιορτή του αθλητισµού έφτασε στο τέλος της! Μετά από ένα ανεπανάληπτο
δεκαήµερο γεµάτο από σπορ, δράση και ψυχαγωγία, η Nova All Sports Show & Fashion µας
αποχαιρέτισε, έχοντας πραγµατοποιήσει τους στόχους της, έχοντας κρατήσει την υπόσχεσή
της στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν και έχοντας ανεβάσει ψηλά τον πήχη για επόµενες
αντίστοιχες εκθεσιακές προσπάθειες.
Με έναν εντυπωσιακό αριθµό εκθετών, συµµετεχόντων και επισκεπτών, το µεγάλο show των
sports, της υγείας, της ευεξίας και της casual µόδας µεγάλωσε σχεδόν κατά το ήµισυ,
στάθηκε αντάξιο των µεγάλων προσδοκιών που είχε «γεννήσει» η προετοιµασία του και
σκόρπισε σε µικρούς & µεγάλους, χαρά, ξενοιασιά και αµέτρητα χαµόγελα.
Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στο εξαιρετικά ενθουσιώδες κοινό, το οποίο δεν αποθαρρύνθηκε
διόλου από τις συνεχείς απεργίες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις ηµέρες της Έκθεσης,
τιµώντας τελικά µε την παρουσία του το σηµαντικό διαδραστικό event.
Για 10 ηµέρες, η καρδιά της πρωτεύουσας χτυπούσε στο METROPOLITAN EXPO, στο οποίο
έλαβαν χώρα ατέλειωτες ώρες άθλησης, παιχνιδιού και υγιούς ψυχαγωγίας, ως προσθήκη
στον εµπορικό / εκθεσιακό χώρο της έκθεσης, µε όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, από
τις σηµαντικότερες εταιρείες από τον χώρο των sports, της casual µόδας & life style, των
fitness & υγιεινής διατροφής προϊόντων. <23 έως 26 Σεπτεµβρίου 2011 (Trade Show) και 23
Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2011 (Αθλητικό ∆ιαδραστικό Πάρκο)>.
Λίγο µετά το τέλος αυτής της ανεπανάληπτης εµπειρίας και ενώ οι πίστες αθληµάτων ακόµα
αντηχούν παιδικά γέλια και φωνές ενθουσιασµού, το απόλυτο εορταστικό, ψυχαγωγικό αλλά
και εµπορικό γεγονός της χρονιάς µπορεί πλέον να µας συστήνεται ως θεσµός.
Και όσοι πήραν µέρος σε αυτή την υπεφιλόδοξη προσπάθεια... διοργανωτές , συµµετέχοντες
και καταναλωτικό κοινό, για ένα µόνο απορούν: « Ποιος µπορεί να περιµένει µέχρι του
χρόνου;»

