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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Από:   Γραφείο Τύπου ΣΕΑΑ 
 

Ημερομηνία:  09/07/2008 
 

Θέμα:  4η

 
  Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου (17-21/09/2008). 

Τον Σεπτέμβριο η 4η

 
 Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 

 
Τον Σεπτέμβριο του 2008 ορίστηκε η διεξαγωγή της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού 
Αυτοκινήτου από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), η 
οποία θα ανοίξει τις πύλες της για να υποδεχθεί το κοινό από τη Τετάρτη 17η ως την 
Κυριακή 21η

 

 Σεπτεμβρίου 2008 στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις του πρώην 
Ανατολικού Αεροδρομίου του Ελληνικού.  

Η 4η

 

 Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου θα αξιοποιήσει εκθεσιακούς χώρους 
συνολικής επιφάνειας 22.000 m2, επιδεικνύοντας μία ευρεία γκάμα νέων 
εμπορευματικών και επιβατικών οχημάτων όπως ελαφρά, μεσαία, βαρέα φορτηγά και 
λεωφορεία, ενώ ταυτόχρονα υπερκατασκευές, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, συστήματα 
τηλεματικής και εξοπλισμοί αποθηκών, θα συμπληρώνουν το μεγάλο εύρος 
προϊόντων που θα παρουσιαστούν, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε 
επαγγελματία που αναζητά έναν χρήσιμο και χρηστικό «συνεργάτη»!  

Κατά τη διάρκεια της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου οι επισκέπτες θα 
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες 
θα μετατρέψουν την επίσκεψή τους σε εμπειρία. Ειδικότερα, οι επισκέπτες θα 
μπορέσουν να δοκιμάσουν τις επιδόσεις των επίδοξων οχημάτων – συνεργατών τους 
στην οργάνωση Test Drive, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο 
στάθμευσης του αεροδρομίου, όλες τις ημέρες που η Έκθεση θα είναι ανοιχτή προς 
το κοινό. Ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, μέσω ημερίδων, για 
τις εξελίξεις που δύνανται να επηρεάσουν άμεσα το κλάδο των μεταφορών και τέλος 
θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά το Σάββατο 20η και τη Κυριακή 21η

 

 
Σεπτεμβρίου το Truck Festival, στα πλαίσια του οποίου θα διεξαχθούν αγώνες 
φορτηγών και slalom, καθώς και άλλοι διαγωνισμοί.  
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Πιο συγκεκριμένα  η 4η

 
 Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου θα περιλαμβάνει: 

• Τρεις εκθεσιακές αίθουσες (ελαφρών και βαρέων φορτηγών, λεωφορείων 
και υπερκατασκευών). 

• Μεγάλα και πολυτελή περίπτερα έκθεσης 17 μαρκών επαγγελματικών 
αυτοκινήτων, καθώς και περίπτερα υπερκατασκευών, ανταλλακτικών, 
αξεσουάρ, εξοπλισμού συνεργείων και υπηρεσιών για το επαγγελματικό 
αυτοκίνητο. 

• Διοργάνωση του “Truck Festival”, η οποία θα περιλαμβάνει αγώνες 
φορτηγών αυτοκινήτων,  αγώνες slalom και διάφορους άλλους διαγωνισμούς 
για τους φίλους του φορτηγού. 

• 12-ωρη λειτουργία (10 πμ – 10 μμ) τα Σαββατοκύριακα και 8-ωρη 
λειτουργία τις καθημερινές (2 μμ – 10 μμ). 

• Εύκολη πρόσβαση στους επισκέπτες, μέσω της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. 
• Άνετη και επαρκή στάθμευση, δίπλα στους εκθεσιακούς χώρους. 
•  Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, όπως test drive και ημερίδες.  

 
 
 Η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου διοργανώνεται από το ΣΕΑΑ, τον φορέα 
εκπροσώπησης των επίσημων εισαγωγέων και διανομέων καινούργιων επιβατικών 
αυτοκίνητών, ελαφρών και βαρέων φορτηγών και λεωφορείων στην Ελλάδα. 
Ανάδοχος εταιρεία οργάνωσης της 4ης

 

 Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου είναι η 
εταιρεία ΕΧΡΑ.  
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