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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Φίλες και Φίλοι,
Σε µια δύσκολη χρονιά, όπως η εφετινή για τη Χώρα µας και τον επιχειρηµατικό κόσµο που βιώνει
µια άνευ προηγουµένου, πρωτοφανή κυριολεκτικά ύφεση, που οδηγεί στον αφανισµό χιλιάδες
επιχειρήσεις, η ∆ιοίκηση του Εµπορικού Συλλόγου Πτολεµαίδας–Εορδαίας, µε συνδιοργανωτή το
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Π.Ε. Κοζάνης, κόντρα στις αντιξοότητες και το αρνητικό
κλίµα της εποχής για άλλη µια φορά τα κατάφεραν να διοργανώσουν µια έκθεση αξιώσεων -φάρο
ελπίδας και συνάµα «οξυγόνο» στις σχέσεις των εµπόρων µε το ευρύ κοινό.
Η «4η Έκθεση Εορδαία 2012» που θα έχει ανοιχτές τις πύλες της από 16 έως 21 Μαΐου 2012,
συγκέντρωσε για άλλη µια φορά το ενδιαφέρον αξιόλογου αριθµού εκθετών, πράγµα που σηµαίνει ότι
ο εµπορικός και επιχειρηµατικός κόσµος της περιοχής αντιστέκεται ενεργά στη µιζέρια, την
ανασφάλεια, το φόβο και την παρακµή, στον κλονισµό της εµπιστοσύνης που συντελείται σε
κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Ενώνει τις δυνάµεις του και βγαίνει µπροστά, στο δρόµο που
οδηγεί στην τόνωση και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών
επιχειρήσεων, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επιχειρηµατικότητας του τόπου µας για να γίνει
η κρίση µια νέα αρχή για όλους.
Οι µέχρι τώρα επιτυχηµένες διοργανώσεις της Έκθεσης «ΕΟΡ∆ΑΙΑ» απέδειξαν ότι η δυνατότητα που
παρέχεται στις τοπικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν να επικοινωνήσουν άµεσα µε τους καταναλωτές
που θα την επισκεφθούν, να ανανεώσουν τις σχέσεις εµπιστοσύνης µαζί τους προς όφελος και των δυο
πλευρών, και συνάµα να αναπτύξουν νέες συνεργασίες, είναι σηµαντική.
Η καρδιά της Π.Ε. Κοζάνης, συνεπώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης θα χτυπά
στην Πτολεµαίδα, που αναδεικνύεται και µέσω του µηχανισµού αυτής σύγχρονο κέντρο εµπορικής
δράσης της περιοχής µας.
Το Επιµελητήριο και η νέα του ∆ιοίκηση θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίζει µε κάθε εφικτό τρόπο τη
διοργάνωση που αναµφίβολα αποτελεί πολύτιµο αναπτυξιακό εργαλείο για όλες τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις.
Συγχαίρουµε για η συµµετοχή τους όλους τους εκθέτες και τους ευχόµαστε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα, καθώς αισιοδοξούµε για την επιτυχία και τα οφέλη και της εφετινής διοργάνωσης
Είµαστε κοντά στα µέλη µας που συµµετέχουν, στηρίζοντας την έκθεση που µε τη θέληση, την
υποστήριξη, τη συµµετοχή και την ενεργή προσπάθεια όλων µας έχει ήδη αποκτήσει γερά θεµέλια και
βάσεις, ώστε να µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην οικονοµική και κοινωνική προσφορά στον
τόπο µας.
Καλή επιτυχία σε όλους.
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