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Προς
Σωματεία Μέλη ΕΟΒΕΑΜΜ

Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η AUTOTEC EXPO 2019, η
μοναδική έκθεση ανταλλακτικών και εξοπλισμού συνεργείων οχημάτων στην
Ελλάδα, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ενιαίας Ομοσπονδίας
Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών
θα πραγματοποιηθεί από τις 27-29 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο
MEC Παιανίας.
Πρόκειται για μία μεγάλη συνάντηση του aftermarket κλάδου του επιβατικούφορτηγού αυτοκινήτου, η οποία έχει σκοπό να παρουσιάσει στους
επαγγελματίες επισκέπτες πληθώρα νέων προϊόντων, υπηρεσιών και
πληροφοριών, καθώς και να δοθούν σύγχρονες λύσεις στους επαγγελματίες
που επιθυμούν να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις προτάσεις τους
προς το κοινό. Στην έκθεση συμμετέχουν εταιρίες εξοπλισμού συνεργείων,
φανοποιείων, βουλκανιζατέρ, ηλεκτρολογείων, καταστήματα πώλησης
ανταλλακτικών επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων και σταθμών φροντίδας
οχημάτων.
Οι μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική και Διεθνή
αγορά οριστικοποίησαν τη συμμετοχή τους καλύπτοντας σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα το σύνολο του εκθεσιακού χώρου της AUTOTEC. Με
περισσότερα από 300 brands και τη συμμετοχή των σημαντικότερων εταιριών
-όλη την αφρόκρεμα της προμηθευτικής και κατασκευαστικής αγορά του
κλάδου- όπως όλα δείχνουν, θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε εκθέτες και
επισκέπτες.

Η εταιρία διοργάνωσης, Be-Best, λόγω της συνεργασίας με την
Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ. θα μεριμνήσει καλύπτοντας τα έξοδα μεταφοράς όλων των
μελών που θα αποφασίσουν να επισκεφθούν την έκθεση με μισθωμένα
πούλμαν για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αναφορικά με τους επαγγελματίες
του κλάδου στη νησιωτική Ελλάδα, θα καλυφθεί μέρος των εξόδων.
Αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική έκθεση και θα σας καλούμε όπως
ενημερώσετε-κοινοποιήσατε τα μέλη σας προκειμένου να την επισκεφθούν.
Τέλος, αναμένουμε έως 10 Σεπτεμβρίου να μας ενημερώσετε για το
ενδιαφέρον και τον εκτιμώμενο αριθμό των συναδέλφων σας, ώστε να
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έγκαιρη και έγκυρη
οργάνωση.
Συνάδελφοι ,
Ο κλάδος μπροστά στις εξελίξεις, όλοι μαζί στην έκθεση που μας αφορά

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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