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Η 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου, που λειτουργεί πλέον ως το μεγαλύτερο εμπορικό και επιχειρηματικό γεγονός της 

πόλης του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής Αιτωλοακαρνανίας, ετοιμάζεται να ανοίξει 

τις πύλες της στις 28 Ιουλίου 2017. 

Με συνδιοργανωτές τον Δήμο Αγρινίου, τον Δήμο Ναυπακτίας, την Ιερά Μητρόπολη 

Αιτωλίας & Ακαρνανίας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, τον Εμποροβιομηχανικό 

Σύλλογο Μεσολογγίου, την Αιτωλική Αναπτυξιακή και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η 2η 

Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών και Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

αισιοδοξεί να αποτελέσει για μια ακόμη χρονιά ένα πρωτοποριακό φόρουμ διεύρυνσης των 

εμπορικών διασυνδέσεων, φέρνοντας κοντά τους επαγγελματίες και την προμηθευτική αγορά, και 

ταυτόχρονα την πιο λαμπρή γιορτή συσπείρωσης, επικοινωνίας και καινοτομίας των 

παραγωγικών μονάδων της περιοχής, από την οποία δεν νοείται να λείψει κανείς. 

Στόχος μας είναι να γίνει η 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου 

Ιεράς Πόλεως  Μεσολογγίου μια έκθεση «σύμβολο», που θα αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων ως 

ο κορυφαίος εκθεσιακός θεσμός της Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκθετών. 

Ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε μια κομβική εμπορική συνάντηση, η οποία κάθε χρόνο θα 

προβάλλει και θα αναδεικνύει ουσιαστικά τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Το όραμά 

μας είναι να αποκτήσει η έκθεση αυτή αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία, συγκεντρώνοντας 

στελέχη και ιδιοκτήτες από εκατοντάδες επιχειρήσεις της περιοχής.  

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η πραγματοποίησή της στον ευρύ χώρο του Λιμανιού 

Μεσολογγίου, που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό εκθετών και 

επισκεπτών. 

Με την παρούσα επιστολή μας και θεωρώντας ότι η παρουσία σας είναι πολύτιμη για τη 

συνέχεια του θεσμού, σας καλούμε να συμμετέχετε στην 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & 

Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (28 έως 31 Ιουλίου 2017). 

 

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε στη συνεργασία μας   

 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

Νίκος Καραπάνος 

 

 

 

 


