
 
  

  
       

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO 2019 

Όλη η Πελοπόννησος μια έκθεση 
 

Αγαπητοί επαγγελματίες,  

Τα Επιμελητήρια Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και 

Μεσσηνίας συντάσσουν και πάλι τις δυνάμεις τους προς όφελος των επιχειρήσεων και της 

ανάπτυξης της Πελοποννήσου. 

Η Πελοπόννησος Expo, συνεχίζει και φέτος δυναμικά με κύριο στόχο να προβάλει την 

καινοτομία, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και φυσικά τις δράσεις των επιχειρήσεων. 

Φέτος η Πελοπόννησος Expo πραγματοποιείται από τις 13 ως τις 17 Νοεμβρίου 2019, 

στις άρτια διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του κτιρίου ΓΕΑ ΑΕ στη Βιομηχανική Περιοχή 

Τρίπολης.  

Η έκθεση θα αποτελέσει το σημείο παρουσίασης όλων των ποιοτικών προϊόντων 

της Πελοποννήσου, του αγροδιατροφικού τομέα, των τουριστικών προϊόντων και της 

επιχειρηματικότητας εν γένει.  

Η Πελοπόννησος Expo καθιερώνεται ως μια από τις Εκθέσεις σταθμούς της Ελλάδας με 

τη συμμετοχή επιχειρήσεων από όλη την χώρα, τη δημιουργία εμπορικών συμφωνιών και την 

ανάπτυξη νέων επαγγελματικών επαφών με στόχο την εξωστρέφεια, μέσω των B2B εμπορικών 

συναντήσεων. 

Η έκθεση θα εμπλουτιστεί από παράλληλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για την 

ενημέρωση εκθετών και επισκεπτών. 

Στην Πελοπόννησο Expo ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί την 

Πελοποννησιακή κουζίνα μέσα από εκδηλώσεις μαγειρικής που θα πραγματοποιηθούν στην 

ειδική κατασκευή «Παραδοσιακό Παντοπωλείο» το οποίο θα θυμίζει γειτονιά της Πελοποννήσου. 



 

Αγαπητέ επαγγελματία, 

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή σας στην «Πελοπόννησος EXPO» θα αποτελέσει μία σημαντική 
ευκαιρία για να παρουσιάσετε τις δράσεις σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. 

Το κόστος συμμετοχής για περίπτερο εσωτερικού χώρου ανέρχεται στα 29 ευρώ/τ.μ. 
(πλέον Φ.Π.Α.), ενώ για τον εξωτερικό χώρο στα 15€/τ.μ. (πλέον Φ.Π.Α.). 

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της: 
Καθημερινές: 16.00 – 21.00 και Σαββατοκύριακο: 10.00 – 21.00. 
 
Στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.peloponnisosexpo.gr, μπορείτε να βρείτε όλες οι 
πληροφορίες για την έκθεση, σχεδιάγραμμα του χώρου, δηλώσεις συμμετοχής, παροχές 
περιπτέρου κ.α. 

Εν αναμονή της θετικής σας απάντησης σας. 

Με εκτίμηση, 

                    ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

                                             Αργολίδας                    Φώτης Δαμούλος 
                                             Αρκαδίας                      Γιάννης Τρουπής 
                                             Αχαίας                           Πλάτωνας Μαρλαφέκας 
                                             Ηλείας                           Κωνσταντίνος Νικολούτσος 
                                             Κορινθίας                     Παναγιώτης Πιτσάκης 
                                             Λακωνίας                     Ιωάννης Παναρίτης 
                                             Μεσσηνίας                   Βαγγέλης Ξυγκώρος 

 
 

Για Δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την ομάδα της Alfa Expo στο 2710 227141 & στο 

210 2772244 ή με e-mail στο sales@peloponnisosexpo.gr και οι συνεργάτες μας θα χαρούν να σας 

βοηθήσουν.  

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site της Έκθεσης www.peloponnisosexpo.gr, και το  

www.alfaexpo.gr 

 


