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η  Έκθεση Σύγχρονες Δημιουργίες76

Είσοδος µόνο 
για Εµπόρους

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να επισκεφθείτε το 

περίπτερό µας στην  76η έκθεση 

"Σύγχρονες  Δηµιουργίες - Greek Jewelry Show". 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ   ΡΟΛΟΓΙΑ   ΚΕΡΑΜΙΚΑ   ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

Μαρία Παπαγεωργίου
Οργάνωση

Εκθέσεων

in

follow us:

Οργάνωση  εκθέσεων 
από το 1982

#greekjewelryshow

#greekartshow

M.E.Κ.  Παιανία    Λεωφ. Λαυρίου 301,  19002  Αττική

Χονδρικό εµπόριο 
πιο εύκολο από ποτέ

Χιλιάδες προϊόντα από 
εξειδικευµένους & αξιόπιστους 
κατασκευαστές-εµπόρους  

www.tradell in.com

16-19  Σεπτεμβρίου 2022

Μαρία Παπαγεωργίου
Οργάνωση

Εκθέσεων

ΚΥΜΟΘΟΗΣ 63,  172 36,  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΤΗΛ: 210 97 52 012,   210 97 52 363

FAX: 210 97 00 385    •   e-mail: info@a-wpapageorgiou.gr  

www.a-wpapageorgiou.gr   •    www.alphaomegaexpo.com

Α-Ω Οργάνωση Εκθέσεων
Επαγγελµατική Δηµοσιότητα



Σας προσκαλούµε στην επετειακή 76ή έκθεση

"Σύγχρονες Δηµιουργίες - Greek Jewelry Show".

40 χρόνια η έκθεση βρίσκεται µε επιτυχία δίπλα σας, µε 

σκοπό να παρέχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στο 

κοινό και στους εκθέτες της! 

Στην έκθεση θα µπορέσετε να έρθετε σε επαφή µε  

καταξιωµένους εκθέτες - εµπόρους του κλάδου της 

αργυροχρυσοχοΐας, ρολογιών, κεραµικής - εικαστικής 

τέχνης, συσκευασίας και ειδών δώρου. 

Είµαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα των εκθετών µας θα 

σας παρέχουν µε το παραπάνω, ότι χρειάζεται το 

κατάστηµα σας ώστε να εκµεταλλευτείτε µε τον 

βέλτιστο τρόπο την φθινοπωρινή - χειµερινή και 

Χριστουγεννιάτικη - εορταστική περίοδο.

Με εκτίµηση

Μαρία Παπαγεωργίου και Συνεργάτες

Σεπτέµβριος

16
Παρασκευή

10π.µ. - 8µ.µ.

Σεπτέµβριος 

19
Δευτέρα
10π.µ. - 7µ.µ.

Σεπτέµβριος

17
Σάββατο
10π.µ. - 8µ.µ.

Σεπτέµβριος

18
Κυριακή
10π.µ. - 8µ.µ.

� Κοσµήµατα από χρυσό

� Κοσµήµατα από ασήµι

� Κοσµήµατα µε πολύτιµους - 

ηµιπολύτιµους λίθους

� Εικαστικά κοσµήµατα

� Εναλλακτικά κοσµήµατα 

� Πολύτιµες - Ηµιπολύτιµες 

πέτρες

� Ρολόγια 

� Γούρια 

� Ασηµένια σκεύη 

� Ασηµένιες Εικόνες - Κορνίζες

� Εκκλησιαστικά Είδη

� Είδη γάµου - βάπτισης 

� Συσκευασία 

� Αξεσουάρ µόδας

� Είδη Δώρων

� Πιστολάκι τρυπήµατος αυτιών

� Κοµπολόγια

� Κεραµικά - Κεραµική Τέχνη

� Φυσητό Γυαλί

� Διακοσµητικά - Art Deco

� Πίνακες Ζωγραφικής

� Εικαστικά Αντικείµενα

� Μικρογλυπτική 

� Ξυλογλυπτική

� Ξύλινα Διακοσµητικά 

� Διακόσµηση Βιτρινών

Παρουσίαση καινούργιας δουλειάς

Η εταιρεία µας Α-Ω Μαρία Παπαγεωργίου έχει συλλέξει τα στοιχεία σας 

από προηγούµενες συναλλακτικές επαφές µας ή απο δηµόσιο κατάλογο 

προκειµένου να σας προσκαλεί σε εκθέσεις σχετικές µε το αντικείµενό 

σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να σας στέλνουµε ξανά έντυπο 

υλικό µπορείτε να µας το δηλώσετε τηλεφωνικά στο 210.97.52.012 ή 

µε email στο info@a-wpapageorgiou.gr ή µε ταχυδροµική επιστολή 

στη διεύθυνση Κυµοθόης 63 Άγιος Δηµήτριος 17236, Αθήνα.  Έχετε 

επίσης το δικαίωµα να ζητήσετε την πρόσβαση διόρθωση ή διαγραφή 

των προσωπικών σας δεδοµένων ή τον περιορισµό της επεξεργασίας. 

Για σχετικά θέµατα µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο 

τηλέφωνο  210.97.52.363

Πώς θα µας βρείτε

Είσοδος επισκεπτών

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι τα υγειονοµικά πρωτόκολλα για 
την είσοδο στις εκθέσεις µεταβάλλονται συνεχώς.
Η είσοδος στους επισκέπτες της έκθεσης θα γίνεται πάντα σύµφωνα 
µε τις τρέχουσες, κατά τις ηµεροµηνίες της έκθεσης, κυβερνητικές 
οδηγίες. Επίσης η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο, επιτρέπεται 
µόνο σε επαγγελµατίες του κλάδου. Λίγες ηµέρες πριν την 
επίσκεψή σας στην έκθεση µας, παρακαλούµε ενηµερωθείτε και 
µέσω του site µας για τους ισχύοντες κανόνες εισόδου σε εµπορικές 
εκθέσεις, που αφορούν τον Covid-19.
Για την άµεση είσοδό σας στην έκθεση απαιτείται προεγγραφή  στο  
www.alphaomegaexpo.com
Σας περιµένουµε!

Η πρόσβαση από και προς το Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (ΜΕΚ) γίνεται 
εύκολη για επισκέπτες και εκθέτες,  µε τους παρακάτω τρόπους: 
Με αυτοκίνητο µέσω της εξόδου Ε17 της Αττικής Οδού και από το 
αεροδρόµιο "Ελ.Βενιζέλος" είναι 15χλµ (περίπου 10 λεπτά) απόσταση.
Με την συγκοινωνία από και προς το κέντρο της Αθήνας µέσω του Μετρό 
και τις γραµµές λεωφορείων 307 Δουκίσσης  Πλακεντίας - Γλυκά Νερά - 
Προαστιακός Κορωπίου και 308 Νοµισµατοκοπείο - Παιανία - Κορωπί. 
Με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αττικής, είτε από το "Πεδίον Άρεως", είτε από τους 
σταθµούς του µετρό Νοµισµατοκοπείο ή Εθνικής Άµυνας, µε προορισµό το 
Λαύριο, στη στάση ΜΕΚ Παιανίας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να βρείτε στο http://ktelattikis.gr/
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Αγ. Παρασκευή

62

Λ. Λαυρίου 301, 190 02 Παιανία - Αττική

Τηλ.: 210 6041 410M.E.K.

M.E .K .

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Αναχωρήσεις πούλµαν από:  Σταθµό µετρό Δ. Πλακεντίας  

             9:00 - 18:30    ανα µισή ώρα  


