∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Μεγάλη εµπορική επιτυχία σηµείωσε η διοργάνωση των δύο
µεγαλυτέρων εκθέσεων καλλιτεχνικής χειροτεχνίας και βιοτεχνίας
ΤΕΧΝΗΜΑ και ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ, που πραγµατοποιήθηκαν από 8
έως 12 Ιανουαρίου, στο νέο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN
EXPO».
ΤΕΧΝΗΜΑ και ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ 2009
Η ΤΕΧΝΗΜΑ και η ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ 2009, άνοιξαν τις πύλες τους από τις 8 έως τις 12
Ιανουαρίου 2009 και υποδέχθηκαν τους εµπορικούς επισκέπτες, από όλη την Ελλάδα, σε ένα
νέο υπερσύχρονο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, στο ∆ιεθνή Αερολιµένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι δύο µεγαλύτερες και γνωστότερες εκθέσεις για τουριστικά είδη και είδη λαϊκής τέχνης
συµπλήρωσαν φέτος µια επιτυχηµένη πορεία, πολλών συνεχών διοργανώσεων. Στο διάστηµα
αυτό η ΤΕΧΝΗΜΑ, η ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ και οι εκθέτες τους, έδωσαν στους εµπορικούς
επισκέπτες την δυνατότητα να ενηµερώνονται - κάθε χρόνο - για όλη την γκάµα των
τουριστικών προϊόντων, να συγκρίνουν ανάµεσα σε χιλιάδες είδη και τέλος να επιλέγουν το
καλύτερο προϊόν για τον καταναλωτή.
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι από την αρχή έως και το πέρας της εκθέσεως αλλά και των
ηµερών προετοιµασίας η συνεργασία µεταξύ όλων των φορέων που συντέλεσαν στην
πραγµατοποίηση της φετινής έκθεσης ήταν άψογη. Επισφράγισµα όλων αυτών των
προσπαθειών ήταν η προσέλευση εµπορικών επισκεπτών από όλα τα γεωγραφικά µήκη και
πλάτη της Ελλάδας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους
επιλέγοντας ανάµεσα σε 500 και πλέον εκθέτες, τις µεγαλύτερες και γνωστότερες εταιρείες
παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης και µέσα από µια τεράστια ποικιλία τουριστικών προϊόντων.
Στην ΤΕΧΝΗΜΑ – ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ, παρουσιάσθηκαν κατασκευαστές καλλιτεχνικής
χειροτεχνίας και βιοτεχνίας τουριστικών ειδών γνωστοί σε όλους, από την συµµετοχή τους
στο παρελθόν στις δύο εκθέσεις, εκπροσωπώντας τα µεγαλύτερα σωµατεία λαϊκής τέχνης
και τουριστικών ειδών της χώρας µας.
Τα σωµατεία αυτά ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας αποτελώντας άξιους αντιπρόσωπους
και συνεχιστές της µεγάλης παράδοσης και κληρονοµιάς στην καλλιτεχνική χειροτεχνία και
βιοτεχνία.
Κλείνοντας, τα συµµετέχοντα σωµατεία που απαρτίζουν την ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ και την
ΤΕΧΝΗΜΑ καθώς επίσης και η διοργανώτρια εταιρεία RΟΤΑ ΕΠΕ, θα ήθελαν να
ευχαριστήσουν τους εµπορικούς επισκέπτες, οι οποίοι βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια στο
πρόσωπο της ΤΕΧΝΗΜΑ και της ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δύο άξιους συνεργάτες,
εµπιστεύτηκαν και φέτος τις ανάγκες των καταστηµάτων και των επιχειρήσεών τους σε αυτές
και τις στήριξαν µε την παρουσία τους και την αγοραστική τους δύναµη και ελπίζουµε ότι η
συνένωση των δύο εκθέσεων θα συνεχίσει να ανανεώνει και να τονώνει αυτήν την άρρηκτη
εµπορική σχέση εµπιστοσύνης.

