


Η εξειδικευμένη έκθεση AGROEXPO 2016 που 
διοργανώθηκε από την εταιρεία μας για τρίτη φορά μετά 
το κλείσιμο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου 
στέφθηκε και πάλι με μεγάλη επιτυχία.

Την επισκέφθηκαν περίπου 20000 κόσμος και οι 50 και 
πλέον εκθέτες που συμμετείχαν στην έκθεση έμειναν 
πλήρως ικανοποιημένοι και εκφράστηκαν με τα καλύτερα 
σχόλια για την όλη διοργάνωση. Οι επαγγελματίες 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα 
προϊόντα, μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για τις 
επαγγελματικές τους ανάγκες και το κοινό ενημερώθηκε 
για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορά το σπίτι από μια 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που 
παρουσίασαν οι εκθέτες μας. Εμείς σαν διοργανωτές θα 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τη συμμετοχή όσων 
περισσότερων εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου 
ενημερώνοντας τους με προσωπικές επαφές για το 
επαγγελματικό ενδιαφέρον των εμπορικών επισκεπτών.

Η AGROEXPO 2017 θα στεγαστεί στα Περίπτερα 5 και 4 
στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης και επίσης σε 
παρακείμενους εξωτερικούς χώρους.  Η Έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου - 01 Οκτωβρίου 
2017 και το ενδιαφέρον από εταιρείες για τη φετινή 
διοργάνωση είναι πολύ μεγάλο και αναμένεται συμμετοχή 
πέραν των 70 εκθετών.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι δεδομένο και φάνηκε 
καθαρά στην περσινή διοργάνωση. Αναμένουμε ότι με τις 
ενέργειες που προγραμματίζουμε να κάνουμε ο αριθμός 
των επισκεπτών θα αυξηθεί σημαντικά.

● Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ-ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

● Έκθεση “WEDDING PLANNING”

● Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών και 
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

● EXPO Αννόβερου

● EXPO SARAGOZA

● 50χρονα Κυπριακής Δημοκρατίας

● SEPTEMBERFEST NICOSIA BEER FUN FESTIVAL 

● AYIA NAPA BEER FESTIVAL

ΕΚΘΕΤΕΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Η επιτυχία μιας έκθεσης οφείλεται κυρίως σε μεγάλο 
βαθμό στους εκθέτες και στην προσέλκυση των 
ενδιαφερομένων επισκεπτών. Θεωρούμε ότι οι 
εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις είναι ο καλύτερος 
τρόπος για άμεση ενημέρωση και προώθηση των 
προϊόντων και υπηρεσιών σας. Πιστεύουμε ότι είναι 
καιρός να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες που χρειάζονται και να επαναφέρουμε 
σιγά-σιγά τον κλάδο σε ανάπτυξη. Εμείς, σαν 
διοργανωτές, γνωρίζοντας πολύ καλά το αντικείμενο, σας 
υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να 
πετύχει η έκθεση.

ΕΚΘΕΤΕΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

17:00 – 22:00
15:00 – 22:00
11:00 – 22:00

29 Σεπτεμβρίου
30 Σεπτεμβρίου
01 Οκτωβρίου

Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η Έκθεση θα προβληθεί ευρέως στα ΜΜΕ (έντυπα, 
τηλεόραση, ραδιόφωνα, διαδίκτυο, αποστολή SMS, 
εξωτερική διαφήμιση και πανό καθώς και με κυκλοφορία 
οδηγού έκθεσης, προσκλήσεων και αφισών).

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΥ

Η Έκθεση θα στεγαστεί στα Περίπτερα 5 και 4 καθώς και σε 
εξωτερικούς χώρους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 
Κύπρου ανάλογα με τη ζήτηση των χώρων και τις ανάγκες 
των εκθετών.

Η τοποθέτηση των εκθετών θα γίνει με βάση την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΥ

Θα εκδοθεί Οδηγός Έκθεσης ο οποίος θα παρέχεται 
δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες και θα περιέχει:

● Γενικές πληροφορίες για την έκθεση

● Σχεδιάγραμμα χώρου

● Παρουσίαση εκθετών

● Διαφημιστικές καταχωρήσεις

OΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μεγάλος αριθμός προσκλήσεων θα δοθεί από τους 
διοργανωτές προς τους εκθέτες για δική τους διάθεση.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Η Εταιρεία DISPLAY ART PLC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 
της Κύπρου στον τομέα της Οργάνωσης και Κατασκευής 
Εκθεσιακών Χώρων. Για 36 χρόνια προσφέρει τις 
υπηρεσίες της στην Κύπρο και το εξωτερικό με συνέπεια 
και επαγγελματισμό και τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της με 
παγκόσμια βραβεία στην ITB Βερολίνου το 2006 και στην 
MITT Μόσχας το 2006 και 2007.

Η Εταιρεία διοργάνωσε για σειρά ετών τις πιο κάτω 
εκθέσεις και εκδηλώσεις:

● Έκθεση “ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2016”

● Αγροτική-Γεωργική Έκθεση & Έκθεση Κήπου 2016

● Τουριστική Έκθεση “ΤΑΞΙΔΙ” 2016.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΣ

29  ΣΕΠΤ - 01 ΟΚΤ 2017

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
& ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΠΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η έκθεση τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Την Έκθεση στηρίζουν ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ


