Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2013
∆ΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA, Σεπτεµβρίου 2013
Χιλιάδες καταστήµατα πέρα από κάθε προσδοκία!
Η συµµετοχή χιλιάδων καταστηµάτων στην ∆ΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA που διοργανώθηκε 2023 Σεπτεµβρίου στο METROPOLITAN EXPO ξεπέρασε κάθε προσδοκία διοργανωτών αλλά και
συµµετεχόντων εταιρειών.
Η αύξηση της επισκεψιµότητας κατά 28% ήταν η απόδειξη στην ανταπόκριση των καταστηµάτων
στην έκθεση, γεγονός που γέµισε µε αισιοδοξία τους εκθέτες. Η έκθεση που παρουσίασε
ολοκληρωµένες συλλογές σε δώρα, παιχνίδια, αξεσουάρ µόδας, είδη σπιτιού, διακόσµησης και
εποχιακά είδη για τη σαιζόν Φθινόπωρο 2013 – Χειµώνας 2014 ξεπερνά την αντίστοιχη συµµετοχή
επισκεπτών της διοργάνωσης του 2012 και άφησε σε όλους πολλά και αισιόδοξα µηνύµατα για το
µέλλον.
Το εντονότατο εµπορικό ενδιαφέρον για όλα τα είδη που παρουσίασε η έκθεση, η συνεχής ροή
επισκεπτών όλες τις ηµέρες και ώρες της διοργάνωσης και η έντονη κινητικότητα ήταν εµφανή και
αδιάσειστα στοιχεία αυτής της επιτυχίας . Η µεγάλη συµµετοχή των εµπόρων αποδεικνύει επίσης ότι
η εν λόγω έκθεση αποτελεί αναµφισβήτητα ένα άρτιο επαγγελµατικό εργαλείο δειγµατισµού αντάξιο
εφάµιλλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Η δυνατή επερχόµενη εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων, τα είδη δώρων, σπιτιού και
διακόσµησης, τα εποχιακά καθώς και τα µπιζού – αξεσουάρ, όλα σύµφωνα µε τις τελευταίες διεθνείς
τάσεις, ήταν συγκεντρωµένα στη µεγάλη εµπορική έκθεση µε απόλυτο στόχο να ικανοποιήσουν τις
σύγχρονες ανάγκες των καταστηµάτων. Και φυσικά ο στόχος επετεύχθη!
Παράλληλα µε τη ∆ΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA στον ίδιο εκθεσιακό χώρο διοργανώθηκε και η
εµπορική έκθεση «ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι» µε τη συµµετοχή του Συνδέσµου Ελλήνων
Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών & Αµαξών καθώς επίσης η εµπορική έκθεση µόδας FEMMINA
fashion trade show και η Hellenic Shoe Fair, Σαλόνι µόδας ελληνικού παπουτσιού.
Η επόµενη προγραµµατισµένη διοργάνωση για τη MOSTRA ROTA & ∆ΩΡΕΚΘΕΣΗ θα
πραγµατοποιηθεί 24-27 Ιανουαρίου 2014 στο Metrpolitan Expo.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mostrarota-giftshow.gr

Σχετικά µε τη ROTA Οργάνωση Εκθέσεων
Η ROTA 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 και τη
διαχείριση του µεγαλύτερου και πλέον σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου 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 ROTA Οργάνωση Εκθέσεων µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
www.rota.gr

