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Τη διακριτή θέση του, ανάμεσα στα περίπτερα της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
κατείχε και φέτος, το περίπτερο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, το οποίο φιλοξένησε
Γιαννιώτικες επιχειρήσεις που θέλησαν να προβάλλουν στο μεγάλο εμπορικό γεγονός της
χώρας μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, στο διάστημα που διήρκεσε η έκθεση, από
τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 2018.

Πλήθος κόσμου επισκέφτηκε το περίπτερο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και μεταξύ άλλων
επισήμων που ξεναγήθηκαν από τις Γιαννιώτικες επιχειρήσεις, ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής κ. Νίκος Παππάς, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.
Στέργιος Πιτσιόρλας και ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Κώστας Μίχαλος, ενώ στη διάρκεια της
έκθεσης, από το περίπτερο πέρασαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης
και ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γ. Καψάλης, σε ό,τι αφορά τους
τοπικούς φορείς.

Κατά την πρώτη ημέρα των εγκαινίων, στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
βρέθηκαν και υποδέχτηκαν τους επισκέπτες, ο Πρόεδρος κ. Ι. Μήτσης, ο Γ.Γ. κ. Γ.
Σαραλιώτης, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ κ. Σπ. Μπέκας και ο Δ/ντής του Επιμελητηρίου κ. Ι.
Δασκαλόπουλος.
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Οι Επιχειρήσεις-Μέλη οι οποίες συμμετείχαν στην έκθεση με το περίπτερο του
Επιμελητηρίου, είναι οι εξής:

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ (Μηχανήματα CNC Royter-Plasma – Γερανογέφυρες)

ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - CONSTRUCTIONS L.K. (Κατασκευή και διαχείριση
ξενοδοχείων)

ΑΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ - ZOINOS WINERY (Οίνος – αποστάγματα)

ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Φυσικά καλλυντικά)

ΖΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΡΩΜΑ ΤΕΧΝΗΣ (Χειροποίητα κοσμήματα)

ΠΙΤΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (Κοπτικά – γεωργικά εργαλεία χειρός)

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και υπόσχεται προς όλα
τα Μέλη του ότι θα συνεχίσει να παρέχει τις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη
του «Επιχειρείν» του Νομού μας, προς όφελος της Τοπικής και της Εθνικής Οικονομίας,
ευελπιστώντας στην εμπιστοσύνη τους.
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