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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Από:   Γραφείο Τύπου ΣΕΑΑ 
 

Ημερομηνία:  2/5/2007 
 

Θέμα:  7η

 
 Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου (12-20/5/2007). 

Την ερχόμενη εβδομάδα η  
7η

 
 Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου 

Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 7ης Διεθνούς Έκθεσης 
Αυτοκινήτου, η οποία θα υποδεχθεί τους φίλους των τεσσάρων τροχών στο χώρο του 
πρώην Ανατολικού Αερολιμένα στο Ελληνικό, από το Σάββατο 12η Μαΐου ως την 
Κυριακή 20η

 
 Μαΐου 2007.  

Στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας, στο οποίο φέτος συμμετέχουν όλες οι 
εταιρείες επίσημης εισαγωγής και διανομής αυτοκινήτων, θα παρουσιαστούν 
περισσότερα από 60 νέα μοντέλα αυτοκινήτων και περισσότερες από 50 νέες ή 
ανανεωμένες εκδόσεις μοντέλων (βλ. συνημμένο πίνακα), προσελκύοντας πάνω από 
200.000 επισκέπτες.  
 
Η 7η

 

 Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου θα υποδέχεται το κοινό από τις 10.00 πμ ως τις 
10.00 μμ όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, ενώ δίπλα στις εκθεσιακές 
εγκαταστάσεις θα διεξάγονται πλήθος test drives.  

Η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου διοργανώνεται από το ΣΕΑΑ, τον φορέα 
εκπροσώπησης των αυτοκινητοβιομηχανιών και του κλάδου της επίσημης διανομής 
αυτοκινήτων στη χώρα μας και περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο του OICA, του 
Διεθνούς Οργανισμού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, μαζί με εκθέσεις όπως αυτές 
της Γενεύης, της Φρανκφούρτης και του Παρισιού. Ανάδοχος οργανωτής της 7ης 
Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου είναι η εταιρεία EXPA Εκθέσεις – Συνέδρια και 
κύριοι χορηγοί οι εταιρείες ΤΙΜ και Emporiki Credicom.  

mailto:info@seaa.gr�


Γραφείο Τύπου  
Πληροφορίες : κα Χαρά Γιώτη 
Τηλέφωνο : 210-6891400 
Fax :   210-6859022 
e-mail address  :   info@seaa.gr 
Rf. Nr. 16137 

 
Ειδικές πληροφορίες για τα μέσα ενημέρωσης: 

Στις ειδικές εκδηλώσεις της έκθεσης για τα μέσα ενημέρωσης,  συμπεριλαμβάνονται η 
ημέρα τύπου (press day) που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11η

 

 Μαΐου 2007 
(10.00 πμ – 10.00 μμ) και τα εγκαίνια που θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα στις 
7.30 μμ, στην είσοδο της Έκθεσης. 

Για τη συμμετοχή /διαπίστευση σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως και κάθε άλλη 
πληροφορία, παρακαλούμε θερμά όπως επικοινωνήσετε με το ΣΕΑΑ (κα Χαρά Γιώτη, 
210-6891400). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 7ης 
Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου, www.athensmotorshow.gr. 
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