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                                                                               Σέρρες, 05/03/2020 

 
                                                           Αριθμός Πρωτ.: 548 

 
                                                 ΠΡΟΣ:  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                                                            
 

 
 

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ SEREXPO 2020 

Αγαπητέ/ή  Πρόεδρε,   

Με μεγάλη χαρά και τιμή σας γνωστοποιούμε ότι  το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνδιοργάνωση με 

την Π.Ε. Σερρών και την ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ, ανοίγει τις πύλες της 6ης SEREXPO: Τετάρτη 23 έως και 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, στο Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, στις Σέρρες! 

 

….Η SEREXPO, ήδη από την παρθενική της διοργάνωση (2015) έχει καταφέρει να καταξιωθεί ως 

Θεσμός υψηλού κύρους, εμπνέοντας την Τοπική Κοινωνία και λειτουργώντας ως «Γέφυρα» που έχει 

ενώσει τους Κοινωνικούς Εταίρους της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο.  

Η SEREXPO τίθεται υπό τις Αιγίδες των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης), 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Με τρόπο δυναμικό, η SEREXPO, και το πλούσιο πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων της 

διασυνδέουν επιχειρηματικά, αναπτυξιακά και πολιτισμικά στοιχεία του τόπου, ως μία μοναδική 

ευκαιρία ανάδειξης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων! 

Η SEREXPO προσελκύει ιδιαιτέρως μεγάλο αριθμό Συμμετεχόντων όσο και Εμπορικών Επισκεπτών, 

με την επισκεψιμότητά της να ξεπερνά κάθε προσδοκία, αγγίζοντας κατά μέσο όρο ετησίως τους 

40.000 επισκέπτες από όμορους Νομούς & Βαλκανικές Χώρες. 

Η δικτύωση και δημοσιοποίηση της SEREXPO επιτυγχάνεται σε βαθμό τέτοιο ώστε η SEREXPO  και ο 

Νομός Σερρών να προκαλεί έντονο απόηχο σε ΜΜΕ πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας. 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

– ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 

62122 ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΗΛ.(23210)99744 

FAX (23210) 99737 

e-mail: info@epaneser.gr 

 

 

www.eves.gr  
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Αναγνωρίζοντας, μετά πέντε (5) εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις, ότι η SEREXPO 2020 του 

Επιμελητηρίου Σερρών, ως σταθερή διεθνής πλατφόρμα δικτύωσης και προβολής, εκπέμπει μήνυμα 

αισιοδοξίας για την ενδυνάμωση του επιχειρείν και του τουριστικού προϊόντος του Ν. Σερρών,  

 

το Επιμελητήριο Σερρών 

σας καλεί να συμμετέχετε κι εσείς ενεργά με δικό σας Περίπτερο, συνολικού εμβαδού 25τμ. 

 

Αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να αναδειχθεί πανελλαδικά το έργο του Επιμελητηρίου σας, 

όσο και να υποστηρίξετε επιχειρήσεις – μέλη σας, για την αποτελεσματικότερη και αθρόα 

συμμετοχή τους.   

 

Οφείλουμε να αποδείξουμε στην Κοινωνία το πνεύμα αλληλεγγύης Θεσμών & Φορέων καθώς και ότι 

δυναμικά και ενωμένοι μπορούμε να συμβάλλουμε προς την ανάπτυξη του τόπου μας.   

 

Με τιμή 

Χρήστος Μέγκλας 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών 

  

 

 

*Τιμή συμμετοχής σε στεγασμένο Εκθεσιακό Χώρο : 60,00€/τμ, πλέον ΦΠΑ.  

 

 

 

Συνημμένα Έγγραφα:  

1. Προφίλ SER-EXPO  

2. Απολογισμός «SER-EXPO 2019»  

 


