∆ιεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Υ̟οστηρικτής
Ωράριο Λειτουργίας: 11:00 – 20:00
Κυριακή: 11:00 – 18:00

Σηµείο αναφοράς για την Το̟ική Αυτοδιοίκηση θα α̟οτελέσει
η 9η Έκθεση Φορέων Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, ∆ηµόσιου –
Κοινωνικού Τοµέα & Ιδιωτικών Ε̟ιχειρήσεων POLIS,
η ο̟οία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό τη ∆ΕΘ - HELEXPO
στις 21-24 Νοεµβρίου 2013
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
&
̟αράλληλα µε την 29η ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού “PHILOXENIA”.

Η “POLIS” η µοναδική έκθεση
Φορέων, Το̟ικής Αυτοδιοίκησης και
∆ηµόσιου Τοµέα, όχι µόνο στην
Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη
̟εριοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώ̟ης,
̟αρουσιάζει τις σύγχρονες εξελίξεις στην
̟αροχή υ̟ηρεσιών και την ̟αραγωγή
̟ροϊόντων
̟ου στόχο έχουν την εξυ̟ηρέτηση του
̟ολίτη και την αναβάθµιση της
̟οιότητας ζωής του.
Η έκθεση POLIS διοργανώνεται κάθε
δύο χρόνια α̟ό τη ∆ΕΘ- HELEXPO,
έναν α̟ό τους µεγαλύτερους
διοργανωτές εκθέσεων και συνεδρίων
στην Ελλάδα.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
“∆ηµιουργικές Πόλεις – Συνδυάζοντας την Καινοτοµία µε τη Βιώσιµη Ανά̟τυξη”

Οι Πόλεις χρειάζονται Έξυ̟νες Λύσεις για να αντα̟εξέλθουν
στη ραγδαία ανά̟τυξή τους.
Μια σειρά α̟ό ̟ροκλήσεις σε διάφορους τοµείς,
ό̟ως η ∆ιαχείριση της Ενέργειας, των Υδάτινων Πόρων, των Α̟ορριµµάτων
και των Συγκοινωνιών, µ̟ορούν να αντιµετω̟ισθούν µε καινοτόµες
δράσεις, αξιο̟οιώντας την τεχνολογία.
Παράλληλα, οι Πόλεις µ̟ορούν να α̟οτελέσουν το βασικό ̟όλο της
Κοινωνικής και Οικονοµικής Ανά̟τυξης
µε την εφαρµογή νέων µοντέλων ∆ιακυβέρνησης,
̟ροσφέροντας δυνατότητες δικτύωσης και συνεργατικότητας
µεταξύ των Φορέων, των Οµάδων Πολιτών και των Ε̟ιχειρήσεων.
Συνδιοργάνωση

Το 1ο Συνέδριο για τις ∆ηµιουργικές Πόλεις,
στοχεύει στην ανάδειξη καλών ̟ρακτικών, ̟ροκειµένου να
α̟οτελέσουν
̟ηγή έµ̟νευσης για όλους µας,
καθώς ε̟ίσης να αναδείξει ότι, οι λύσεις δεν αρκεί να είναι έξυ̟νες ,
θα ̟ρέ̟ει να είναι και ̟ράσινες.
Ε̟ίσης φιλοδοξεί να φωτίσει µια νέα οικονοµία ̟ου δηµιουργείται
και βασίζεται στην Νεανική Ε̟ιχειρηµατικότητα.
Βασικό συστατικό της είναι η καινοτοµία και στο ε̟ίκεντρο της
βρίσκεται η βελτίωση της ̟οιότητας ζωής στην ̟όλη.
Μεγάλος αριθµός νέων ε̟ιχειρηµατιών αξιο̟οιώντας τις
νέες τεχνολογίες και το internet,
ανα̟τύσσουν ̟ροϊόντα και λύσεις για την Πόλη του αύριο.

Συνδιοργάνωση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Παρασκευή 22/11/2013
Α' ενότητα: “Καλές Πρακτικές α̟ό την Ελλάδα και το Εξωτερικό”
Β' ενότητα: “Οι Έξυ̟νες Πόλεις ̟ρέ̟ει να είναι Πράσινες”
Σάββατο 23/11/2013
Γ' ενότητα: “Χρηµατοδοτήσεις”
∆' ενότητα: “Oι ‘Έξυ̟νες Πόλεις χρειάζονται Έξυ̟νες Ιδέες”
E’ ενότητα: “Γνώση & Ανταλλαγή Α̟όψεων”
µε τη συµµετοχή της Αυτοδιοίκησης, του ∆ηµόσιου Τοµέα
και των Ιδιωτικών Ε̟ιχειρήσεων

Συνδιοργάνωση

ΤΥΠΟΣ 1

€ / Τ.Μ.

∆ιατίθεται χώρος ίχνος ε̟ί εδάφους συµ̟εριλαµβανοµένης της
γενικής & ειδικής καθαριότητας καθώς και κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος
∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ η ̟αροχή & σύνδεση
ηλεκτρικού ρεύµατος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση
ηλεκτρολογικού σχεδίου). Κόστος 26,5€/KW

ΜΙΑ ΟΨΗ

78,00

10% ε̟ιβάρυνση ε̟ί του βασικού ενοικίου για κάθε ε̟ι̟λέον
όψη

ΤΥΠΟΣ 2 / ∆ΟΜΗ

22,00

Περιλαµβάνει : διαχωριστικά, µετό̟η µε την ε̟ιγραφή του
εκθέτη, αριθµό του stand, µοκέτα, µία ̟ρίζα/σταντ, 10
ηλεκτρικά σ̟οτ, 1 γραφείο, 1 τρα̟εζάκι, 3 καρέκλες (φωτο ε̟όµενη διαφάνεια)

∆ικαίωµα ̟ροβολής εκθέτη

110,00

∆ικαίωµα ̟ροβολής συνεκθέτη

90,00

Εκ̟τώσεις:

Στις ανωτέρω τιµές
δεν συµ̟εριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%

50- 99 m²

10%

100m² & άνω

15%

Οµαδικές Συµµετοχές

15%

Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας:
Σέβη Καφφά
Υ̟εύθυνη Έκθεσης
Εγνατία 154 , 54636 Θεσσαλονίκη
T. +30 2310 291201, 291142
F. +30 2310 291692
E. polis@helexpo.gr
www.helexpo.gr

