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Αγαπθτοί Εκκζτεσ τθσ SEREXPO 2017, 

Κατά κοινι ομολογία, θ 3θ Διεκνισ Επιχειρθματικι Ζκκεςθ του Επιμελθτθρίου ερρϊν και θ 

τεράςτια επιτυχία τθσ ξεπζραςε κάκε προθγοφμενο, κακϊσ πάνω από εβδομιντα πζντε χιλιάδεσ 

επιςκεπτϊν και αμζτρθτα δικυραμβικά δθμοςιεφματα, του εγχωρίου & ξζνου τφπου, τθν ανάδειξαν ωσ μια 

από τισ καλφτερεσ γενικζσ Εκκζςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο!  

φςςωμοσ ο πολιτικόσ, δθμοςιογραφικόσ, επιχειρθματικόσ κόςμοσ, Αρχζσ του Σόπου, τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ, Διπλωματικζσ Αρχζσ και κεντρικοί Θεςμικοί Φορείσ τίμθςαν δια τθσ παρουςίασ του Εςάσ, τον 

Εκκεςιακό μασ Χϊρο, τον τόπο μασ, τθν Επιχειρθματικι Κοινότθτα και το Επιμελθτιριο ερρϊν που τθν 

εκπροςωπεί.  

Είναι τιμή όλων μασ που η SER-EXPO 2017 είχε Πρωταγωνιςτέσ Εςάσ! Είμαι πραγματικά υπερήφανοσ 

που η 3η Διεθνήσ Επιχειρηματική Ζκθεςη εμπλουτίςτηκε με ακόμη περιςςότερεσ, και ςημαντικότατεσ 

Επιχειρήςεισ!  

Καταφζρατε και αναδείξατε, με τον πλζον δυναμικό τρόπο, τα ανταγωνιςτικά παραγόμενα 

προϊόντα και τισ ποιοτικζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που θ επιχειρθματικι μασ κοινότθτα ζχει ςτθ 

δυναμικι τθσ!  

Καταφζραμε ενωμζνοι να κακιερϊςουμε τθν SEREXPO ωσ τον κορυφαίο Επιχειρθματικό Θεςμό 

που εξζλιπε από το τοπικό κοινωνικοοικονομικό γίγνεςκαι, κάνοντασ ζναν ολόκλθρο Νομό να 

γιορτάηει με «ΗΜΑΙΑ» το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ του τόπου μασ! 

 

Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, αλλά και προςωπικά, νιϊκω τθ βακφτατθ ανάγκθ να ςασ 

ευχαριςτιςω από καρδιάσ για τθν εμπιςτοςφνθ και ςυμμετοχι ςασ ςτο τόςο μεγάλο κι απαιτθτικό αυτό 

εγχείρθμα μασ!  

Η ομολογοφμενθ αυτι επιτυχία, που οφείλεται ςτθ δικι ςασ παρουςία & ςτιριξθ, μασ γεμίηει με 

πολλαπλι ευκφνθ.  Αφενόσ να αξιοποιιςουμε τθν πείρα από τυχόν παραλείψεισ, βελτιϊνοντασ ςυνεχϊσ 

τθν Ζκκεςθ του Επιμελθτθρίου ερρϊν «SEREXPO». Αφετζρου να ςυνεχίςουμε μαηί ανάλογεσ αναπτυξιακζσ 

πρωτοβουλίεσ, με κυρίαρχο ςτόχο τθν ανάδειξθ ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά των πλεονεκτθμάτων 

παραγωγισ και επιχειρείν του Νομοφ μασ. 

Μόνο μαηί και ενωμζνοι μποροφμε να διαςφαλίςουμε ζνα υγιζςτερο επιχειρθματικό-οικονομικό 

περιβάλλον για τον Νομό ερρϊν, με βζβαιθ τθν ςυνεπαγόμενθ προοπτικι κοινωνικισ ευθμερίασ!    

Με τιμι,  

Χριςτοσ Μζγκλασ 

Πρόεδροσ Επιμελθτθρίου ερρών 
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