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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ «ΒΑΡΙΑΣ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΗΧΗΡΑ ΣΤΙΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΤΕΧΝΗΜΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2010, ΣΤΟ METROPOLITAN EXPO

Η φετινή ταυτόχρονη διοργάνωση και των τριών εκθέσεων έδωσε σηµαντική ώθηση στον κλάδο
750 συνολικά εκθέτες των εκθέσεων ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΤΕΧΝΗΜΑ και ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ υποδέχτηκαν για πέντε
ηµέρες τους επισκέπτες – εµπόρους τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, από τις 7 έως και τις 11
Ιανουαρίου 2010, στο METROPOLITAN EXPO στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η
διοργάνωση και τριών εκθέσεων συγχρόνως και κάτω από την ίδια στέγη, από την εταιρεία ΡΟΤΑ
Οργάνωση Εκθέσεων, στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, αφού κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον
των χιλιάδων εµπορικών επισκεπτών µε άνεση και µεγάλη ευελιξία, σε έναν υπερσύγχρονο και άρτια
εξοπλισµένο εκθεσιακό χώρο. Η άρτια προετοιµασία, η επικοινωνία µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
και των ενεργειών µάρκετινγκ, οι υποδοµές που προσφέρει το Metropolitan Expo, αλλά και οι πολλές και
ενδιαφέρουσες προϊοντικές προτάσεις των εκθετών, συνέβαλαν τα µέγιστα στην επιτυχία αυτή. Χιλιάδες
επισκεπτών από όλα τα µέρη της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, επέλεξαν τα είδη που θα
προσφέρουν στους πελάτες τους, την επερχόµενη εορταστική περίοδο του Πάσχα που σηµατοδοτεί και την
επίσηµη έναρξη της τουριστικής σεζόν, αλλά και µέχρι και το τέλος του φετινού καλοκαιριού.
Στις ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ και ΤΕΧΝΗΜΑ 2010, εκπρόσωποι των µεγαλύτερων σωµατείων λαϊκής τέχνης και
τουριστικών ειδών της χώρας µας, παρουσίασαν τη µεγαλύτερη γκάµα τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής
τέχνης, όλα δείγµατα της ανεκτίµητης Ελληνικής παράδοσης, όλα χαρακτηριστικές κατασκευές µεγάλης
αξίας από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μεταξύ των εκθεµάτων ήταν κεραµικά, δερµάτινα είδη, τουριστικά
ενδύµατα, εικόνες, χειροποίητα διακοσµητικά, αγάλµατα - γλυπτά, διάφορα χάλκινα και µπρούτζινα
αντικείµενα.
Οι εκθέτες, της έκθεσης ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2010, µεταξύ των οποίων πολύ γνωστές στο εκθεσιακό κοινό
επιχειρήσεις αλλά και νέες επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσίασαν όλες τις νέες τάσεις σε τουριστικά είδη
από την Ελλάδα αλλά και τον κόσµο, όπως γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ µόδας, ενδύµατα, είδη θαλάσσης,
κάρτες, πίνακες, µπιζού, ρολόγια, κλπ.
Η φετινή διοργάνωση των εκθέσεων, ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΤΕΧΝΗΜΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2010 αποτελεί για το
2010, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, µία πολύ σηµαντική διοργάνωση που δίνει ώθηση στον κλάδο,
αλλά αποτελεί και µοχλό ανάπτυξης, εν µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Περισσότερα νέα και φωτογραφίες σχετικά µε τις παραπάνω 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.

