Η Έκθεση Τουριστικών Ειδών Δώρων – Λαϊκής Τέχνης – Μόδας & Αξεσουάρ με
ιστορία 31 χρόνων ταξιδεύει το 2019 στη Θεσσαλονίκη! Μετά την Κρήτη, τη Ρόδο
& την Κέρκυρα προστίθεται ένας ακόμη σημαντικός σταθμός, η Θεσσαλονίκη!
Στην Έκθεση μπορούν να συμμετέχουν χειροτέχνες, εισαγωγείς, δημιουργοί
και επιχειρήσεις όλων των ειδών με όλες τις καινούριες προτάσεις τους για
το «Καλοκαίρι 2019». Η ALFA EXPO δημιουργεί μαζί σας το μέλλον των
τουριστικών εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου
2019 δημιουργούμε τους καλύτερους οιωνούς για την τουριστική αγορά στην
Αποθήκη 8 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης της Ο.Λ.Θ ΑΕ.
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί το κέντρο της Βόρειας Ελλάδας και έχει ανάγκη από μια
επιτυχημένη διοργάνωση η οποία αφορά στον τουρισμό και από επιχειρήσεις οι
οποίες μπορούν να προμηθεύσουν τα διάφορα καταστήματα των τουριστικών
περιοχών αλλά και του κέντρου της πόλης. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στην Έκθεση Τουριστικών Ειδών Δώρων – Λαϊκής Τέχνης – Μόδας & Αξεσουάρ
μπορούν να καλύψουν αυτήν την ανάγκη και να είναι εκείνες οι οποίες θα
πραγματοποιήσουν νέες συνεργασίες με τουριστικά καταστήματα, μπουτίκ,
σούπερ & μίνι μάρκετ και λοιπές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Γιατί στο Λιμάνι Θεσσαλόνικής
Η σειρά των αποθηκών οι οποίες βρίσκονται στην 2η προβλήτα έχουν
ανακατευαστεί εσωτερικά σε μοντέρνα λειτουργικά κτίρια πολλαπλών χρήσεων,
ενώ εξωτερικά έχουν διατηρήσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους.
Ο χώρος διαθέτει ευρύχωρο parking και βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Οι Αποθήκες έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως πολιτιστικοί χώροι και έχουν
συνδέσει το όνομά τους με παρόμοιες δραστηριότητες.
Εκθέματα
Αγάλματα, εκδόσεις, τουριστικούς οδηγούς, αθλητικά ρούχα, παπούτσια, σανδάλια,
αξεσουάρ μόδας, κοσμήματα, εξοπλισμό καταστημάτων, αντίγραφα μουσείων, είδη
λαϊκής τέχνης, διακοσμητικά, είδη ταξιδίου, διαφημιστικά είδη, είδη δώρων, είδη
καπνιστού, μικροαντικείμενα, είδη συσκευασίας, ρολόγια, εικόνες, δερμάτινα είδη,
ενδύματα, εποχιακά, πετσέτες, καλλυντικά, κεντήματα, κεριά, χάρτες, γυαλιά ηλίου,
κομπολόγια, μπεγλέρια, κοχύλια, κεντήματα, αναπτήρες μαγιώ, παρεό, βερμούδες,
παιχνίδια, σφουγγάρια, πλεκτά ενδύματα, σουβενίρ, κρύσταλλα, τουριστικά είδη,
κεραμικά & μεταλλικά είδη, τσάντες, αξεσουάρ μαλλιών, φω μπιζού.
Κοστολόγιο
Περίπτερο δομής 85€ ανά τ.μ.
Περίπτερο χωρίς δομή 75€ ανά τ.μ.
Ωράριο Λειτουργίας
Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα: 10.00 – 20.00
Εκπτώσεις
Η Alfa Expo έχει εξασφαλίσει εκπτώσεις σε διαμονή και μεταφορά
εμπορευμάτων για τους εκθέτες της όπως σε κάθε διοργάνωση.
Δωρεάν Parking
Πληροφορίες
Όλες τις πληροφορίες για την Έκθεση θα βρείτε επίσης στο
www.touristikaexpo.gr
Ακολουθήστε μας στα social media
www.facebook.com/ALFAEXPO
www.instagram.com/alfaexpogr
Οργάνωση

Οργάνωση & Κατασκευή Εκθέσεων & Συνεδρίων
Ελευθερίου Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 14231
Τηλ: 210 2772244
info@alfaexpo.gr
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