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Η GRAPHICA-EXPO PACK ’09 επιβεβαίωσε τη δυναμική της ως το κορυφαίο
εκθεσιακό γεγονός για τον Κλάδο των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα. Αντίθετα στο
κλίμα των προηγούμενων μηνών και στα πάντα επίκαιρα «παπαγαλάκια» του
αρνητισμού και της καταστροφολογίας, η φετινή έκθεση δικαίωσε την αισιοδοξία
των διοργανωτών και των εκθετών της.
Εκατόν πενήντα εκθέτες από τους κλάδους των Γραφικών Τεχνών και της
Συσκευασίας εμπιστεύτηκαν την πολύχρονη εμπειρία της COM EX HELLAS &
GRAPHICA EXPO και για τέσσερις ημέρες υποδέχτηκαν στο Metropolitan Expo, το
πιο σύγχρονο, ευρωπαϊκού επιπέδου εκθεσιακό κέντρο, 6.284 επιχειρήσεις από
κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού (Κύπρο, Τουρκία, Σκόπια,
Γερμανία, Βρετανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Συρία, Ισραήλ, Ταϊβάν, Πακιστάν κ.α.).
Η ύπαρξη του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων
από το Metropolitan Expo συνέβαλε σημαντικά στην μεγάλη επισκεψιμότητα της
έκθεσης.
Μεγάλος ήταν επίσης ο αριθμός των επισκεπτών του Κλάδου της Συσκευασίας, που
επισκέφθηκαν τη διοργάνωση, δικαιώνοντας τους διοργανωτές στην απόφασή τους
να παρουσιάσουν για πρώτη φορά μαζί στην Ελλάδα, τους Κλάδους των Γραφικών
Τεχνών και της Συσκευασίας.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εκθετριών εταιριών εξέφρασε την ικανοποίησή της
για την άψογη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση καθώς επίσης και την αισιοδοξία
της για το μέλλον των δύο Κλάδων. Στην πλειοψηφία τους πραγματοποίησαν
αριθμό πωλήσεων μη αναμενόμενο, για την χρονική συγκυρία, ο οποίος ξεπέρασε
τις αρχικές τους προβλέψεις.
Παρά την ηχηρή εκθεσιακή απουσία του τομέα της offset εκτύπωσης, το
ενδιαφέρον των επιχειρηματιών, που επισκέφθηκαν την έκθεση για ενημέρωση και
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, παρέμεινε αμείωτο.
Αμείωτη επίσης, παραμένει η αισιοδοξία και η πίστη της COM EX HELLAS &
GRAPHICA EXPO στις δυνατότητες ανάπτυξης των δύο κλάδων στην Ελλάδα, ειδικά
τώρα, που η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει σε κάθε επιχειρηματία λύσεις πολύ πιο
οικονομικές και ευέλικτες.
‘Όπως χαρακτηριστικά μας δήλωσε ο Κος Πάνος Δουζίνας Γενικός Διευθυντής της
COM EX HELLAS & GRAPHICA EXPO «Η ικανοποίηση και η χαρά, που μας έδωσε η
διοργάνωση της GRAPHICA-EXPO PACK ’09 αποτελεί για εμάς, την πιο ισχυρή
παρακαταθήκη για το μέλλον».

