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                              Επετειακή Εκθεση Ελλάδα 1821-2021 

                            Ζάππειο Μέγαρο 2-3-4 Οκτωβρίου 2021  

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                     

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 ΕΝΑΡΞΗ  

10 π.μ  

Αγιασμός  

12 μμ  

GALA ΕΝΑΡΞΗΣ  

19μμ εως 19.30μμ 

Χαιρετισμοί Επισήμων  

19.30μμ –20.30  μμ 

Μέγας χορηγός  

Info quest technologies 

Χρυσοί χορηγοί 

Περιφέρεια Αττικής 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφέρεια Θεσσαλίας  

20.30μμ-23μμ  

GALA DINNER Αιθουσα 13  

Ζαππείου Μεγάρου 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 ΕΝΑΡΞΗ  

10 π.μ  

Λήξη της Εκθεσης  

 21μμ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 ΕΝΑΡΞΗ  

16μ.μ 

Λήξη της Εκθεσης  

 21μμ 

ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

Αποξήλωση 

8.30π.μ -13μμ  

 

                   Προσοχή 

Οπτικοακουστικός  Εξοπλισμός 

Οι Χορηγοί οι οποίο θα εχουν 

παρουσίαση κατα τη διάρκεια του 

 Gala Εναρξης 

Θα πρέπει στειλουν το υλικό της 

παρουσίασής τους ηλεκτρονικά στους 

κυρίους Αγγελος και Γιώργος Κικιάνης 

6980311540 οι οποίοι ειναι υπεύθυνοι 

για την ροή των ομιλιών, 



 

 

 

 

     GΑLΑ ΕNAΡΞΗΣ    

Στην Αίθουσα 13 του Ζαππείου θα πργματοποιηθεί το Gala Εναρξης της 

Επετειακής Εκθεσης Ελλάδα 1821-2021, 

Στο οποίο θα εχει κάθε Εκθέτης μια ροτόντα των 6 ατόμων. 

Ο αριθμός της ροτόντας θα σας δοθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. 

Παρακαλούμε να σταλεί με email  στο exhibitions.gr @gmail.com το ονομα 

του ομιλητή καθώς και το τηλεφωνο επικοινωνίας  εως και την Πέμπτη 

30 /9/2021 ωστε να το συμπεριλάβουμε στην εκφώνηση των ομιλητών στην 

εναρξης των ομιλιών. 

 

                               ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

   Κάθε εκθέτης θα μπορεί να εισέρχεται στην Εκθεση με το καρτελλάκι 

εκθέτη στο οποίο θα αναγράφεται  η Επωνυμία της Επιχείρησης καθώς και 

το ονομα των ατόμων που θα βρίσκονται στο περίπτερο. 

Θα πρέπει να εχει πιστοποιητικό εμβολιασμού-πιστοποιητικό νόσησης η 

test PCR-rapid test 

    ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  

Η Προετοιμασία των περιπτέρων  θα ξεκινήσει απο το απο τις 8π.μ της 1 Οκτωβρίου 

2021. 

Τα περίπτερo  θα πρέπει να ειναι ετοιμο πριν την ωρα έναρξης της Εκθεσης η οποία 

θα ειναι 

 2-10-2021 και ωρα 10π.μ. 

Ο κατασκευαστής της Εκθεσης ειναι η εταιρεία Xρήστος Καλατζής 



 

Η Διοργανώτρια εταιρεια παρέχει ενα γραφείο και τρεις καρέκλες για καθε 

περίπτερο. 

Τα επιπλέον επιπλα τα οποία θέλετε να παραγγείλετε θα χρεωθούν απο τον 

κατασκευαστή σε απ ευθείας συμφωνία μαζί του. 

Η αποξήλωση του περιπτέρου  θα πρέπει να εχει ολοκληρωθεί  απο την λήξη της 

εκθεσης 4 Οκτωβρίου 2021  δηλαδή μετά τις 9μμ,εως και τις 23 μμ,ειδάλλως η 

αποξήλωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί την επόμενη ημέρα 5 Οκτωβρίου 2021 εως 

και τις 12π,μ. 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Δημήτρης Σταματόπουλος κινητό τηλέφωνο 6944744889 

Ηλεκρολόγος  

Σίμος Γεωργακόπουλος κινητό τηλέφωνο 6936995062 

Οπτικοακουστικος εξοπλισμος 

Αγγελος –Γιώργος Κινιάνης  

Φύλαξη του Εκθεσιακού χώρου 

Η Ασφάλεια του Ζαππείου Μεγάρου ειναι μόνιμη και εκπρόσωπός της παραμένει 

πάντα στο φυλάκιο της εισόδου. 

Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτόν. 

Επίσης η κατανάλωση ρεύματος καθώς και ο καθαρισμός του περιπτέρου σας δεν 

χρεώνεται επιπλέον. 

Για τον καθαρισμό επίσης θα απευθύνεσεθε στο φυλάκιο της εισόδου ωστε να 

καλεί  το συνεργείο καθαρισμού. 

Ειμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

Με εκτίμηση 

Αναστασία Σαλιβέρου 



                                     Επετειακή Εκθεση Ελλάδα 1821-2021 

                                 Ζάππειο Μέγαρο 2-3-4 Οκτωβρίου 2021  

                                              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Ζάππειο Μέγαρο οπως γνωρίζετε αποτελεί εναν απο τους πλέον αυστηρά επιτηρούμενους χώρους 

εφοσον οργανώνονται Ημερίδες  συναντήσεις Κορυφής και φόρουμ σε Κρατικό αλλα και Διεθνές 

Επίπεδο. 

Το σύστημα ασφαλείας του Ζαππείου Μεγάρου ειναι απο τα πλέον σύγχρονα εφοσον σε ολο τον χώρο 

ειναι τοποθετημένες κάμερες ασφαλείας υψηλής ευκρίνειας,οι οποίες παρακολουθούνται μονίμως απο 

την υπηρεσία φύλαξης του Ζαππείου Μεγάρου., ενω υπάρχει κι αμεση σύνδεση με την Ε.Α 

Καθε Εκθέτης θα πρέπει εαν εχει εμπορεύματα αξίας να τα ασφαλίσει για τις ημέρες της 

εκθεσης ,Επιπλέον συστήνουμε να μην αφήνει το περιπτερο του χωρίς ατομα εν ωρα λειτουργίας της 

εκθεσης .                                     

 Η εισοδος για τους εκθέτες ειναι μια ωρα η μισή ωρα πριν την εναρξη  και η εξοδος μισή ωρα μετά το 

πέρας της εκθεσης. 

Μεταφορές εμπορευμάτων επιτρέπονται πριν την εναρξη της εκθεσης , ενω σε καθε περιπτωση θα 

ενημερώνεται ο υπεύθυνος ασφαλείας της διοργάνωσης. 

Ο διοργανωτής ειναι υπεύθυνος για την φύλαξη συνολικά της εκθεσης και οχι για τα εκθέματα του καθε 

περιπτερου. 

 

                                                   COVID FREE  

Οι Επισκέπτες της Εκθεσης καθώς και οι Εκθέτες για να εισέλθουν στον Εκθεσιακό χώρο 

θα πρέπει να εχουν πιστοποιητικό Εμβολιασμού– βεβαίωση νόσησης—PCR-rapid test . 

 

  

        Μάσκα  υποχρεωτική  


