Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2021
Αρ. πρωτ.: 3010
Προς: Επιχειρήσεις – μέλη
Ε.Β.Ε.Π.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θέμα: Τo

Ε.Β.Ε.Π.

στην

85η

Δ.Ε.Θ.

προβάλλει

την

Πειραϊκή

Ναυτιλιακή

και

Βιομηχανική Κοινότητα με τη συμμετοχή επιχειρήσεων - μελών του
Αγαπητά μέλη,
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, μετά από σχετική πρωτοβουλία της Κ.Ε.Ε.,
προτίθεται να συμμετέχει και φέτος στην 85η Δ.Ε.Θ., που πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 19
Σεπτεμβρίου.
Στη φετινή Δ.Ε.Θ., που έχει ως τιμώμενη Χώρα την Ελλάδα, το Ε.Β.Ε.Π., με έμφαση στην ενίσχυση της
ελληνικής ναυτιλίας και βιομηχανίας, εστιάζει στην ιδιαίτερη συμμετοχή επιχειρήσεων – μελών του, που
εκπροσωπούν την εν γένει ναυτιλιακή και βιομηχανική δραστηριότητα του Πειραιά, με τα πολλαπλά
οφέλη προβολής, εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργασιών, που αυτή προσφέρει.
Με στόχο μία δυναμική εκπροσώπηση του κλάδου της Ναυτιλίας και της Βιομηχανίας και επιθυμώντας
να προσφέρει την ευκαιρία παρουσίας και προβολής της επιχείρησής σας σε αυτό το μεγάλο εκθεσιακό
γεγονός, το Ε.Β.Ε.Π. σας παραχωρεί χώρο στα 80 συνολικά τ.μ. που του αναλογούν, αναλαμβάνοντας
να καλύψει έξοδα του ίχνους εδάφους και ενοικίασης (Δομή Τύπου 2, ήτοι, μοκέτα, πρίζες, spots,
μετώπη), ενώ από πλευράς σας θα μπορείτε να εξασφαλίσετε τον επιθυμητό εξοπλισμό για την ιδιαίτερη
διαμόρφωση του χώρου σας (γραφεία, τραπεζάκια, καθίσματα, προσπεκτοθήκες κ.ά.), σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο της ΔΕΘ που θα σας κοινοποιήσουμε προσεχώς.
Στο πλαίσιο αυτό, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε, το συντομότερο δυνατό, για το
ενδιαφέρον συμμετοχής σας. Σημειώνεται ότι, για την εξασφάλιση χώρου, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας, τα αναλογούντα δε, ανά επιχείρηση, τ.μ. θα οριστικοποιηθούν μετά την εκδήλωση του
συνολικού σχετικού ενδιαφέροντος.
Δεδομένων των καταληκτικών ημερομηνιών, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αμεσότερη δυνατή
ανταπόκρισή σας (το αργότερο μέχρι Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021).
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
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