
 

Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς. Τηλ: 210 41.79.480, Fax: 210 42.74.084 
E-Mail: secretariat@pcci.gr   URL: http://www.pcci.gr 

           
 
 

 
Θέμα:  
Το Επιμελητήριο στην 81η Δ.Ε.Θ. - Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής επιχειρήσεων – μελών Ε.Β.Ε.Π. 
 

Αγαπητό μέλος, 
 

Σε συνέχεια σχετικής μας ανακοίνωσης, που αφορά στη δυνατότητα συμμετοχή σας στην 81η Δ.Ε.Θ. και με 
δεδομένα τα πολλαπλά οφέλη από την εν λόγω προβολή, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε, επίσης, τα κάτωθι: 
Το Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με 12 τ.μ., στο Περίπτερο 2, που διατίθεται από τη 
Δ.Ε.Θ. στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, στο πλαίσιο υπογραφείσας, μεταξύ των δυο φορέων, 
σχετικής συνεργασίας. Το παραχωρηθέν στην Κ.Ε.Ε.Ε. Περίπτερο 2 προσφέρει τις εξής παροχές: διάθεση του 
εκθεσιακού χώρου, κατασκευή πλήρως εξοπλισμένου σταντ του Ε.Β.Ε.Π., δικαίωμα εγγραφής, κόστος 
κλιματισμού, γενικής φύλαξης & καθαριότητας, επιγραφές συμμετεχόντων στα σταντς, καθώς και το κόστος 
της γενικής εξωτερικής σήμανσης του Περιπτέρου.   
 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ε.Β.Ε.Π. οι επιχειρήσεις – μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
άνευ κόστους στο ανωτέρω περίπτερο του Επιμελητηρίου, προσκομίζοντας σχετικά έντυπα και φυλλάδιά 
τους. 
Πέραν της ανωτέρω δωρεάν παρουσίας σας στο χώρο του Ε.Β.Ε.Π., παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα 
δωρεάν διάθεσης του ίχνους εδάφους (τ.μ.) και για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις- μέλη των 
Επιμελητηρίων, με τις ίδιες παροχές, με μόνη την επιβάρυνση του κόστους ενοικίασης του εξοπλισμού, που 
ανέρχεται στα 17,00 € ανά τ. μ., πλέον Φ.Π.Α. 
 

Σε ό, τι αφορά το κόστος της απασχόλησης του διατεθέντος από τη Δ.Ε.Θ. Α.Ε. προσωπικού για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών στελέχωσης των περιπτέρων των Επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων (σε 
περίπτωση που ζητηθεί), η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 380,00 €, πλέον Φ.Π.Α., ανά άτομο για όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης. 
Αγαπητό μέλος, 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας προσκαλεί να ανταποκριθείτε θετικά και να 
συμμετάσχετε στην Έκθεση, καθώς η επιλογή του συγκεκριμένου Περιπτέρου, το οποίο γειτνιάζει με το 
Περίπτερο 16, στο οποίο θα βρίσκεται το σύνολο των συμμετοχών της τιμώμενης χώρας (Ρωσίας), αποτελεί 
μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων.  
 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως, μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον της συμμετοχής σας, το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, στο τηλ. 2104170529, ή στο e-mail: studies@pcci.gr), καθώς επίσης και 
για τα επιπλέον τ. μ. προς κάλυψη των αναγκών σας.     

                                                                                Με εκτίμηση, 
                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                  
                                                                                                                                     ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Πειραιάς, 13 Iουνίου 2016 
Αρ. πρωτ.   
Προς: Επιχειρήσεις- Μέλη Ε.Β.Ε.Π. 
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