Ενημερωτικό Δελτίο 2 ου τριμήνου 2009
Το δεύτερο τρίμηνο λειτουργίας του Metropolitan Expo, στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία, δικαιώνοντας την εκτίμηση ότι το νέο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο θα
αποτελέσει την καρδιά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Ε λλάδας, και ένα από
τους πλέον σημαντικούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς για την εκθεσιακή και
συνεδριακή αγορά.
Στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, φιλοξενήθηκαν στις άρτιες εγκαταστάσεις του
Metropolitan Expo σημαντικές εκθεσιακές διοργανώσεις, όπως η 5 η διοργάνωση της
διεθνούς έκθεσης «METEC - Μηχανήματα Έργων» από τις 20-23 Μαρτίου 2009, η
διεθνής έκθεση άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και πολιτικής αεροπορίας ATHENS
INTERNATIONAL 2009 από τις 21 έως τις 24 Μαΐου , και κορυφαία έκθεση για τον
κλάδο των γραφιών τεχνών στην Ελλάδα η GRAPHICA-EXPO PACK από 29 Μαΐου
έως 1 η Ιουνίου 2009.

Πρόσφατες διοργανώσεις
Η 5η διοργάνωση της METEC - Μηχανήματα Έργων», ολοκληρώθηκε με εξαιρετική
επιτυχία, ενώ η έκθεση κάλυψε διπλάσιο χώρο από τις προηγούμενες διοργανώσεις
και προσέλκυσε περισσότερους από 20.000 επισκέπτες που προέρχονταν από όλη
την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.
Περισσότεροι από 160 εκθέτες παρουσίασαν -μέσα στις 4 μεγάλες αίθουσες και ένα
υπαίθριο χώρο, συνολικής έκτασης 45.000 τ.μ. - όλα τα νέα μοντέλα τους, ενώ κατά τη
διάρκεια του τετραημέρου που διήρκεσε η έκθεση έγιναν παραγγελίες δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ.
Η διεθνής έκθεση άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και πολιτικής αεροπορίας ATHENS
INTERNATIONAL 2009, πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του Metropolitan Expo,
και στον τροχόδρομο «Ζ» του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με παράλληλο συνέδριο
και ομιλίες προβεβλημένων στελεχών της κυβέρνησης και της αξιωματικής

1

αντιπολίτευσης, επίσημη παρουσία έξη πρεσβειών με ειδικά διαμορφωμένα
περίπτερα, και σημαντικά αυξημένη συμμετοχή φορέων και εταιριών.
Η GRAPHICA-EXPO PACK, επιβεβαίωσε τη δυναμική της ως το κορυφαίο εκθεσιακό
γεγονός για τον Κλάδο των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα.
Εκατόν πενήντα εκθέτες από τους κλάδους των Γραφικών Τεχνών και της Συσκευασίας για
τέσσερις ημέρες υποδέχτηκαν στο Metropolitan Expo, 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.).
Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, παρουσιάστηκαν μαζί ο κλάδος των
Γραφικών Τεχνών και της Συσκευασίας η οποία προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η
συντριπτική πλειοψηφία των εκθετριών εταιριών εξέφρασε την ικανοποίησή της για την
άψογη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση. Σ την πλειοψηφία τους πραγματοποίησαν αριθμό
πωλήσεων μη αναμενόμενο, για την χρονική συγκυρία, ο οποίος ξεπέρασε τις αρχικές τους
προβλέψεις.

Αριθμητική Υπεροχή !
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας, το Metropolitan Expo, έχουν επισκεφθεί συνολικά
περισσότεροι από 130,000 επισκέπτες, ενώ 2,200 εμπορικές και βιομηχανικές
εταιρίες, βιοτεχνίες, εκθέτες και φορείς, έχουν παρουσιάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
τους και έχουν κλείσει τις πλέον επιτυχημένες εμπορικές συναλλαγές .
Πρωταγωνιστής στο επι χειρηματικό πεδίο, το Metropolitan Expo διαθέτει 4 μεγάλες
οριζόντιας διάταξης και μεγάλου ύψους στεγασμένες αίθουσες συνολικού εμβαδού
45,000 τ.μ., συνεδριακά κέντρα συνολικής χωρητικότητας 900 ατόμων, 2 χωριστούς
εντυπωσιακούς χώρους υποδοχής εμβαδού 3,000 τ.μ., άνετους χώρους στάθμευσης
εμβαδού 100,000 τ.μ., καθώς και συνολικά 9 μοντέρνους χώρους εστίασης (εστιατόρια
και καφέ).
Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη υλικοτεχνική υποδομή, τις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, την κομβική γεωγραφική θέση και την εξαιρετική
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τεχνική υποστήριξη διοργανώσεων και εκδηλώσεων, ανάγουν ήδη το Metropolitan
Expo, σε πρωταγωνιστή της Ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας .

Κορυφαίο γεγονός, τα επίσημα εγκαίνια του
Metropolitan Expo
Παράλληλα με τους υψηλούς ρυ θμούς εκθέσεων και εκδηλώσεων, το Metropolitan Expo,
πραγματοποίησε στις 12 Μαΐου 2009, τα επίσημα εγκαίνια του . Της εκδήλωσης των
εγκαινίων, προηγήθηκε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία
στις 5 Μαΐου, όπου οι εκπρόσωποι του πολιτι κού, οικονομικού και κοινωνικού ρεπορτάζ
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προδιαγραφές και την δυναμική του
νέου εκθεσιακού κέντρου.

Με μια πρωτότυπη εκδήλωση που ανέδειξε μοναδικά τις διαστάσεις και τις δυνατότητες
των εγκαταστάσεων του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, παρουσία 1 ,700 καλεσμένων
πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου 2009 τα επίσημα εγκαίνια του Metropolitan Expo.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης , ενώ την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ε κπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού
χώρου, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων αλλά και
επιχειρηματίες και στελέχη του κλάδου οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων .

Όπως τόνισε κατά διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Υπουργός, «Το Metropolitan Expo
αποδεικνύει ότι μπορούμε να αποκτήσουμε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεκδικήσουμε
μία νέου τύπου ανάπτυξη, που βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στην
ανταπόκριση στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες, αλλά και στην εδραίωση σε νέες
δραστηριότητες, όπως ο συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός. Ένα κέντρο, που
αναδεικνύει την Ελλάδα σε κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας και σημείο συνάντησης
για χιλιάδες επιχειρηματίες και εκθέτες από όλο τον κόσμο» .
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