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“Η Νέα Εποχή της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ” 
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Η ταυτότητα της νέας ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. 

 Η ΔΕΘ-HELEXPO εισήλθε σε μια Νέα Εποχή ανάπτυξης, με τεράστια 
σημασία, τόσο για την εταιρεία, όσο και για την Ελληνική Οικονομία. 

Προέκυψε το 

2013 με τη 

συγχώνευση 
των ΔΕΘ Α.Ε. και 
HELEXPO A.E. 

Συνιστά πλέον 

τον Ενιαίο 
Εθνικό 
Εκθεσιακό 
Φορέα. 

Σε λιγότερο από 
δύο χρόνια έγινε 
από σταθερά 
ζημιογόνα, 

λειτουργικά 
κερδοφόρα 

Σήμερα αποτελεί 

εταιρεία- 
πρότυπο 
για τον Δημόσιο 
Τομέα. 
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Η νέα ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. είναι 

Σύγχρονη 

Ακολουθεί  

εξελιγμένα 
εταιρικά 
πρότυπα 

Προσαρμόζεται 

στις ανάγκες της 
αγοράς 

Ανανεώνει την 
προϊοντική της γκάμα 

με μοντέρνες 
κλαδικές εκθέσεις 

και εμπορικά 
γεγονότα 
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Η νέα ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. είναι 

Αποτελεσματική 

Αυξάνει τις πηγές των 
εσόδων της και προσπαθεί 

να αξιοποιεί τις υποδομές της 

365 ημέρες/χρόνο 

Δημιουργεί οικονομίες 
κλίμακας και συνέργιες 

σε όλα τα επίπεδα 
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Διευθέτησε 
τις οικονομικές 

διαφορές με 
πελάτες που 

παρέμεναν επί 
χρόνια σε 

εκκρεμότητα 

Η νέα ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. είναι 

Διαφανής 

Εξυγίανε 
 τη λειτουργία της 

Εξορθολόγισε  
τις δαπάνες 

Αναπροσάρμοσε 
μετά από έλεγχο 

τις πολιτικές 
αμοιβών  
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Η νέα ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. είναι 

Εξωστρεφής 

Διευρύνει τους ορίζοντες 
της εκτός συνόρων, με 

στόχο την  διεθνοποίηση 

των δραστηριοτήτων της 

Στοχεύει σε νέους 
δυναμικούς και 

εξωστρεφείς κλάδους της 
οικονομίας, απευθυνόμενη 

στο σύνολο των 
επιχειρήσεων, αλλά και 

στους καταναλωτές 
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Η νέα ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. είναι 

Καινοτόμος 

Εισάγει πρωτοποριακές 
δράσεις  

& 
υπηρεσίες 

Δίνει έμφαση στις νέες 

τεχνολογίες και στοχεύει να 

αποτελέσει τον κύριο 
κόμβο διασύνδεσης της 

τεχνολογίας και της 

επιχειρηματικότητας στην 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια  
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Η νέα ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. είναι 

Επιτυχημένη 

Διαγράφει σημαντική 
πορεία ανάπτυξης,  
αντιστρέφοντας την 

αρνητική -έως το 2012- 
εικόνα της 

Έχοντας εξασφαλίσει την 

βιωσιμότητα της και χωρίς 
να εξαρτάται από το 
κράτος, θέτει υψηλούς 

στόχους 



2013 

Ξυπνήσαμε έναν γίγαντα 
που… κοιμόταν 
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Το 2013 δικαιωθήκαμε με… αποδείξεις 
 

Λειτουργική 
κερδοφορία  

€ 17.955,17 

Εξοικονόμηση 

€1.100.000 
μόνο από την μείωση 

δαπανών 
Αύξηση κύκλου 

εργασιών σε  

€9,5 εκατ. το 2013  

από  

€7,8 εκατ. το 2012     
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Το 2013 δικαιωθήκαμε με… αποδείξεις 
 

452.749 επισκέπτες σε 3 γεγονότα 

1.000.000 άτομα συνολικά κινήθηκαν 

εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου 

93% αύξηση στα εισιτήρια της 78ης ΔΕΘ 

65% των επισκεπτών ήταν νέοι 

ηλικίας 18-38 ετών 

185.000 επισκέπτες στην 78η ΔΕΘ, 

έναντι 110.000 το 2012 



2014 

Η επιτυχία συνεχίζεται  
με διεύρυνση των δραστηριοτήτων   
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Η ΔΕΘ-HELEXPO σήμερα  

 
 

Κατέχει επάξια τον τίτλο του μεγαλύτερου και σημαντικότερου 
οργανωτή εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Διοργανώνει περισσότερες από 20 εκθέσεις 

όλων των κλάδων 

παρέχει υποστήριξη σε 35 εκθέσεις 
τρίτων διοργανωτών κάθε χρόνο 
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Το 2014 η επιτυχία συνεχίζεται με 

 
 

Στο τέλος του χρόνου περιμένουμε ακόμα 

καλύτερα αποτελέσματα 

Αύξηση του κύκλου εργασιών 

κατά 15,72%   

στο α’ εξάμηνο του 2014. 
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Με διεθνή αναγνώριση 

Σήμερα η ΔΕΘ-HELEXPO είναι μέλος των μεγαλύτερων οργανισμών 
του διεθνούς εκθεσιακού και συνεδριακού κλάδου: 

Union des Foires 
Internationales  

(UFI)  

International Association of 
Exhibition Managers  

(IAEM)  

International Congress & 
Convention Association 

(ICCA) 

International 
Association of 

Convention Centres 
(AIPC) 

International 
Association for 

Exhibitions & Events 
(IAEE) 

International 
Tourism Trade Fairs 
Association (ITTFA) 

Central European 
Fair Alliance (CEFA) 



Και συνεχίζουμε! 
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Στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα  
 

2015-2016 

Διεθνοποίηση δραστηριότητας 

Συμφωνίες με 
διεθνείς και 
εγχώριους 

στρατηγικούς 
εταίρους 

Συνεργασίες 
με Διεθνείς 

Εκθεσιακούς 
Οργανισμούς 

Δημιουργία 
δικτύου και 
ανάπτυξη 
διεθνών 
σχέσεων 

Οργάνωση - 
παρουσίαση 
της Εθνικής 
συμμετοχής  

σε μεγάλες 
εκθέσεις του 
εξωτερικού 
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Στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα  
 

2015-2016 

Επέκταση στην Αττική (HELEXPO MAROUSSI) 

Εκθεσιακές 
εγκαταστάσεις 

συνολικού 
εμβαδού 

8.000 τ.μ. 

Αίθουσες 
συνεδρίων 

χωρητικότητας 

950 ατόμων 

Υπερσύγχρονο 
εξοπλισμό 

Parking 150 
θέσεων 

Είναι το πρώτο Κέντρο στην Αττική που σχεδιάστηκε για εκθεσιακή και 
συνεδριακή χρήση, θέτοντας νέες βάσεις στην αγορά. 
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Στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα  
 

2015-2016 

Ενίσχυση παρουσίας στις Περιφερειακές 
Ενότητες της Ελλάδας 

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης 

Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Κρήτης 
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Στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα  

2015-2016 

Δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών 

Συνεργασίες που αυξάνουν τη δυναμική της εταιρείας και ενισχύουν 
τη θέση της στην Ελλάδα 

Ελληνικά και ξένα επιμελητήρια, Περιφέρειες και Δήμοι, Παγκόσμιοι εκθεσιακοί 
φορείς, Τουριστικοί Φορείς και επιχειρήσεις, Τράπεζες και μεγάλες Ιδιωτικές Εταιρίες, 

Αθλητικοί Σύλλογοι, Πανεπιστήμια, ΜΜΕ 



ένα πρότυπο  
“turnaround story” 
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Τολμήσαμε να αλλάξουμε… 
 

τις δομές μας 
τον τρόπο 

λειτουργίας 
το μοντέλο 
διοίκησης 

Κυρίως όμως αλλάξαμε… 
νοοτροπία  
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Και πετύχαμε πολλά…  
 

 
 

Εξασφαλίσαμε τη 

βιωσιμότητα της 

εταιρείας 

Ανακτήσαμε την εμπιστοσύνη των 

ελληνικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας 

Ενισχύσαμε  

την παρουσία μας στα Βαλκάνια 

Κάναμε αποτελεσματικό, 
σύγχρονο και εξωστρεφή 

έναν δημόσιο φορέα 
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Η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. 

…και έτσι θα συνεχίσουμε!    

Δεν είναι «κρατικοδίαιτη», αλλά 
βασίζεται στις δικές της δυνάμεις 

Λειτουργεί με νέους 
κανονισμούς οργάνωσης που 

εφαρμόστηκαν με την συναίνεση 
των εργαζομένων 

Επιδιώκει την αποδέσμευση από 
την γραφειοκρατία του Ελληνικού 

Δημοσίου, για να γίνει ακόμα πιο 
ανταγωνιστική 



Μιλώντας για τη ΔΕΘ του 2014 
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Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης  

Η εσωστρέφεια και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 
έφεραν τη ΔΕΘ σε θέση παρατηρητή των εξελίξεων του 

εκθεσιακού κλάδου 

για αρκετά χρόνια είχε χάσει 

τον πραγματικό της ρόλο την διεθνή της ακτινοβολία 

Οι ξένοι εκθέτες αποτελούσαν 
είδος προς εξαφάνιση μέχρι το 

2012 

Η Έκθεση στηριζόταν σε μεγάλο 
βαθμό στις συμμετοχές κρατικών 

οργανισμών 
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Φέραμε τη ΔΕΘ ξανά στο προσκήνιο 
 

 
 

Και τα καταφέραμε… 

να κάνουμε ξανά τη ΔΕΘ το κεντρικό εκθεσιακό γεγονός 
για τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας και των Βαλκανίων 

να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη εκθετών και κοινού 

να την αναβαθμίσουμε, να την κάνουμε σύγχρονη, εξωστρεφή, 
δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία 

Θελήσαμε 
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Η 79η ΔΕΘ 

 
 

ξεπέρασε κάθε προσδοκία  
& 

αποτέλεσε 

γιορτή επιχειρηματικότητας, 
καινοτομίας και πολιτισμού 
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Οι εκθέτες επένδυσαν σε αυτήν    
 

1.000 εκθέτες, αριθμός 

διπλάσιος συγκριτικά με το 2012 

Πλήρης κάλυψη των 

εκθεσιακών χώρων 

35%  νέες συμμετοχές 

(επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που 
δεν έχουν λάβει μέρος ξανά). 

Περιορισμός της συμμετοχής των 
κρατικών οργανισμών σε ποσοστό 

μικρότερο του 5% 
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Κοινό και νεολαία πίστεψαν σε αυτήν     

255.536 επισκέπτες, 

αύξηση 38,1%  συγκριτικά με το 2013 (185.000 επισκέπτες), 

και 132% σε σχέση με το 2012 (110.000 επισκέπτες) 

37% αύξηση εισιτηρίων 

Το 70%  των επισκεπτών 
ήταν νέοι 15 έως 38 ετών 
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Οι ξένοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η ΔΕΘ αποτέλεσε 
ένα πραγματικά  

Διεθνές γεγονός 

Οι Επίσημες Διεθνείς Συμμετοχές 

έφτασαν τις 19 

Η Κίνα έδωσε δυναμικό παρών με 40μελή αποστολή 

19 εταιριών διαφόρων κλάδων 
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Η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία 
 

Η 79η ΔΕΘ συγχρονίστηκε με τις ανάγκες της εποχής 

Η 79η ΔΕΘ γοήτευσε εκθέτες 
και κοινό: 

με νέα, 
πρωτοποριακά 

γεγονότα 

με ελκυστικά 
αφιερώματα 

τοποθετώντας στο 
επίκεντρο την 

τεχνολογία, τον 
πολιτισμό και την 

επιχειρηματικότητα 

δίνοντας τη 
δυνατότητα στους 

εκθέτες να 
παρουσιάσουν και να 

πωλήσουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους 

στους τελικούς 
καταναλωτές 
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• Φεστιβάλ παιδικών παραστάσεων 
Ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών και  διαδραστικές εκδηλώσεις 
που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στον χώρο του θεάτρου, έχοντας ταυτόχρονα 
και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

 

• Back to the streets events 
Η «street» κουλτούρα της Θεσσαλονίκης ήρθε στο προσκήνιο με Εργαστήρια και 
επιδείξεις Skateboard, BMX, Longboard, Graffiti, Break dance, Capoeira και Street 
Theatre. 

Η 79η ΔΕΘ άγγιξε το ευρύ κοινό με δράσεις  
για όλες τις ηλικίες 
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• Retrobit 
Μια ιστορική  αναδρομή στο παρελθόν, γεμάτη αναμνήσεις με έκθεση 
συλλεκτικών υπολογιστών & κονσόλων από τις δεκαετίες του ΄70, ΄80 και ΄90 
καθώς και με πρωτότυπα αυτόνομα ρομπότ. 
 

• Cheapart 
Ένας θεσμός 20 ετών, μια ελληνική ιδέα έκθεσης αυθεντικών έργων σύγχρονης 
τέχνης σε μικρά μεγέθη, που πωλούνται σε ενιαία τιμή 70 ευρώ. 
 

• Rally 
Για 47η χρονιά «έτρεξε» το γνωστό ράλι ΔΕΘ που προσμετράται στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ράλι και στο κύπελλο Βορείου Ελλάδος. 

Η 79η ΔΕΘ άγγιξε το ευρύ κοινό με δράσεις  
για όλες τις ηλικίες 
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• E- gaming  
Το μεγαλύτερο gaming event στα Βαλκάνια 
 

• Bookmarket 
Το βιβλιόφιλο κοινό είχε την ευκαιρία να ξεφυλλίσει και να 
αγοράσει παλιούς και νέους τίτλους 
 

• Ελλάδα & Επιχειρηματικότητα 
Επιμελητήρια και Περιφέρειες ανέδειξαν και προώθησαν  
προϊόντα και υπηρεσίες 
 

• Ιnnotech 
Άτομα και επιχειρήσεις παρουσίασαν ιδέες, προϊόντα και 
υπηρεσίες σχετικά με την καινοτομία και την έρευνα   

Η 79η ΔΕΘ μίλησε στο ευρύ κοινό με ειδικά 
αφιερώματα 
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Η κοινότητα του GDG για ακόμη μια χρονιά φιλοξενήθηκε  

στη ΔΕΘ. 
Συγκέντρωσε ανθρώπους και επιχειρήσεις που πιστεύουν  
ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την 
εξέλιξη της κοινωνίας και την προώθηση της καινοτομίας. 
 
 

Το "Developers Playground” διοργανώθηκε για  

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και παρουσίασε  
τις τελευταίες εξελίξεις στην πρωτοπόρα τεχνολογία,  
την καινοτομία, την έρευνα και το Design. 

Google Developers Group & Developers Playground 

Η 79η ΔΕΘ μίλησε για το αύριο με τη γλώσσα 
του σήμερα 
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Η  Έκθεση CERN - accelerating science παρουσίασε ένα 

συναρπαστικό ταξίδι στην προέλευση του σύμπαντος και των 

βασικών συστατικών της ύλης 
 

Το αυξημένο ενδιαφέρον έδωσε παράταση στη λειτουργία  
της έκθεσης έως τις 21 Οκτωβρίου. 
  

Η 79η ΔΕΘ μπήκε στην καρδιά της δημιουργίας 
του κόσμου  



Οι κλασικές αξίες της ΔΕΘ 
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Agrotica… στην αιχμή της εξέλιξης 

Η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Αγροτικών μηχανημάτων εξοπλισμού &  
εφοδίων στη Ν.Α. Ευρώπη.  
 

• Προωθεί την ενημέρωση, την τεχνολογία και τη νέα προοπτική στη Γεωργία  
• Τόπος συνάντησης εκθετών από την Ελλάδα και 30 χώρες του εξωτερικού 
 
• Ευρύ πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης 

διεθνώς 
 
• 2014: ρεκόρ επισκεψιμότητας με 20% 

συμμετοχή από το εξωτερικό 
 

Παράλληλες Εκδηλώσεις 
• Πανελλήνιο Συνέδριο 
• Εκμηχάνιση Ελληνικής Γεωργίας  
• Ιχνηλασιμότητα Ελληνοποιήσεις 
 
 



40 

Infacoma & Energy Tech 

Tόπος συνάντησης του κλάδου της Ενέργειας και της Δόμησης 
 
Ενημέρωση για τους νέους πόρους και τις τεχνολογίες στις βιομηχανίες, τα 
κτίρια, τις μεταφορές σχετικά με την αξιοποίηση και την εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
 

 
Παράλληλες Εκδηλώσεις 
• Ημερίδα για το αλουμίνιο 
• Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης 
• Εφαρμογή CE 
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Detrop BOUTIQUE SHOW ATHENS 

Είναι η μοναδική έκθεση ελληνικών προϊόντων με 
εξαγωγικό χαρακτήρα από επαγγελματίες για 
επαγγελματίες που συμβάλλει στην ανάδειξη της 
Ελληνικής παραγωγής τροφίμων, αλλά και της 
γαστρονομίας της χώρας μας. 

 
Παράλληλες Εκδηλώσεις 
• Ημερίδα για τα απόβλητα 
• Διεθνή Πρότυπα GS1 
• Barcode Hellas 520 
• Γευσιγνωσίες 
 

Το 2014 
• 3.500 εξειδικευμένοι εμπορικοί επισκέπτες και επαγγελματίες ήρθαν σε 

επαφή με 200 αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών. 
• Έγιναν 340 επιχειρηματικά ραντεβού με εκθέτες που παρουσίασαν τα 

προϊόντα τους.  
• Αλλάξαμε τα δεδομένα του κλάδου τροφίμων-ποτών με την εφαρμογή 

«Ελληνική Διατροφική Κληρονομιά», αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να 
προβάλλουμε όχι μόνο τα ελληνικά διατροφικά προϊόντα, αλλά και τους 
προορισμούς γαστρονομικού ενδιαφέροντος. 
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Philoxenia … ενισχύοντας τον τουρισμό 

 
 

 Επί 29 χρόνια αποτελεί την επίσημη εκθεσιακή έκφραση της χώρας στην 
παγκόσμια τουριστική αγορά. 

 
• Είναι σημείο αναφοράς για τον τουρισμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 

• Αποτελεί τόπο συνάντησης των εκθετών από την εσωτερική αγορά και 30 
χώρες, με χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

• Σημαντική αύξηση των εμπορικών επισκεπτών κατά 20% το 2013 σε 
σχέση με το 2012 
 

• Χιλιάδες προκαθορισμένες B2B συναντήσεις στο πλαίσιο της έκθεσης 



Σχεδιάζοντας το αύριο 
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Αναβαθμίζουμε το οπλοστάσιο μας 
 

με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με βελτιωμένες- σύγχρονες κλαδικές 
εκθέσεις και εμπορικά Θεματικά Πάρκα που στοχεύουν: 

σε επαγγελματίες όλων των κλάδων 

σε κοινό που μέχρι σήμερα δεν είχε λόγο να 

επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις μας 



Πρωτοποριακά 
Θεματικά Πάρκα 



Εργοστάσιο & Μουσείο Σοκολάτας  
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Ένα παραμυθένιο Πάρκο για όλη την οικογένεια. 

 

Το όνειρο μικρών και μεγάλων, ένα ταξίδι σε έναν σοκολατένιο κόσμο, 

ζωντανεύει στις εγκαταστάσεις του Δ.Ε.Κ.Θ.   

 

Το Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας αποτελεί ένα μοναδικό Θεματικό 

Πάρκο που εκτείνεται σε 2.500 τ.μ., με εκπαιδευτικό, μορφωτικό και 

ψυχαγωγικό περιεχόμενο… 

Δημιουργήσαμε 
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• Οι επισκέπτες του αναμένεται να ξεπεράσουν τους 500.000. 

 
• Μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από κατοίκους άλλων πόλεων, 

όσο και από κατοίκους γειτονικών χωρών.    

 
 
• Η λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη θα παραταθεί, πέρα από τους 6 

μήνες, με προοπτική να μεταφερθεί και στην Αθήνα.  

Που σημειώνει τεράστια επιτυχία 
 



Νέες Εκθέσεις 

2015 
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 Η 1η Διεθνής Έκθεση Ιατρικού - Νοσοκομειακού εξοπλισμού και Υπηρεσιών 
θα πραγματοποιηθεί στο HELEXPO-MAROUSSI: 

 
• Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εγχώριες και ξένες 

επιχειρήσεις και να ενημερωθούν άμεσα για πρωτοποριακά προϊόντα και 
υπηρεσίες Υγείας. 
 

• Θα παρουσιαστούν καινοτομίες και θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις γύρω 
από επαγγελματικά θέματα του χώρου. 

 

• Θα παρουσιαστούν ιατρικά µηχανήµατα και εξοπλισµός, αναλώσιµα, 
υπηρεσίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου.  
 

• Θα αποτελέσει τον νέο μεγάλο εκθεσιακό θεσμό της χώρας για τον Ιατρικό 
κόσμο.  

Εκθέσεις 2015-2016 
 

7-8 Φεβρουαρίου 2015 
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Εκθέσεις 2015-2016 
 

23-25 Απριλίου 2015 

 Βάζοντας σε πρώτο πλάνο τον πρωτογενή τομέα, η ΔΕΘ-HELEXPO διοργανώνει 
την έκθεση FRESKON με στόχο: 

 

• Να ενισχύσει την ελληνική αγορά φρέσκων φρούτων και λαχανικών. 

 

• Να παρουσιάσει και να προωθήσει τα προϊόντα και τις τελευταίες 
εξελίξεις στον κλάδο. 

 

• Να αποτελέσει τη σημαντικότερη εξειδικευμένη, κλαδική έκθεση 
των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

 

• Να γεφυρώσει την έρευνα με την παραγωγή. 
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 Ο παγκοσμίως καταξιωμένος θεσμός των φουάρ (art fair) έρχεται με την 
επωνυμία ΤHESSALONIKI - International  Contemporary Art Fair: 

 

• Συνδιοργάνωση ΔΕΘ-HELEXPO & TSATSIS PROJECTS/ARTFORUM. 
 

•Αναδεικνύει την πολιτιστική, εμπορική δυναμική της πόλης και το 

καλλιτεχνικό της πρόσωπο. 
 

•Η Θεσ/νικη γίνεται τόπος υποδοχής καλλιτεχνών, γκαλεριστών, κριτικών 

τέχνης, συλλεκτών και κέντρο για τον καλλιτεχνικό κόσμο στα 

Βαλκάνια.  
 

•Πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ν.Α. Ευρώπη.    

Εκθέσεις 2015-2016 
 

15-18 Οκτωβρίου 2015  



δηλώνει “παρούσα”  
την πιο κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία  

 
Μέσα από την δική της αλλαγή,  

υλοποιεί ένα μοναδικό  turnaround story  
 

Και σηματοδοτεί την έναρξη μιας Νέας Εποχής 
για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία  

& τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ελλάδα 



Σας ευχαριστούμε! 


