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4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου (17/9-21/9/2008)

Σε δυο εβδομάδες ανοίγει τις πύλες του ο κόσμος του
επαγγελματικού οχήματος.
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2008 - Την Τετάρτη 17η Σεπτεμβρίου 2008 θα
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου, η
οποία διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.
Μετά από τέσσερα χρόνια επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο η πληρέστερη και
σημαντικότερη έκθεση για τον κλάδο των επαγγελματικών μεταφορών στην χώρα
μας.
Η 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου θα υποδεχθεί το κοινό την Τετάρτη 17η
Σεπτεμβρίου ως τη Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου 2008, στις ειδικές εκθεσιακές
εγκαταστάσεις του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου στο Ελληνικό, ενώ η πρώτη
μέρα θα είναι και αφιερωμένη στο Τύπο. Οι ώρες προσέλευσης κοινού θα είναι
καθημερινά από τις 2.00 μ.μ. – 10.00 μ.μ., όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη
δυνατότητα να περιπλανηθούν στους εκθεσιακούς χώρους συνολικής επιφάνειας
22.000 m2 αλλά και να συμμετάσχουν στα test drives που θα διεξάγονται όλες τις
ημέρες δίπλα στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις. Το σαββατοκύριακο η Έκθεση θα
ανοίξει τις πόρτες της από τις 10.00 π.μ. έως τις 10.00 μ.μ., ενώ οι παρευρισκόμενοι
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο Truck
Festival που θα διεξαχθεί στα πλαίσια της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού
Αυτοκινήτου.
Η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου διοργανώνεται από το ΣΕΑΑ, τον φορέα
εκπροσώπησης των εθνικών εισαγωγέων και διανομέων φορτηγών και λεωφορείων
στην χώρα μας. Ανάδοχος εταιρεία οργάνωσης της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού
Αυτοκινήτου είναι η εταιρεία EXPA – εκθέσεις, συνέδρια. και χορηγός τα ελαστικά
Michelin.
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Για πληροφορίες συμμετοχής /διαπίστευσης, οι δημοσιογράφοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Γραφείο Τύπου του ΣΕΑΑ (κα. Μπέσυ Ρούβα, 210-68 91 400).
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