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Η DETROP BOUTIQUE 2016 µε µια µατιά!!
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H Detrop Boutique 2018 the delicatessen show#

Η Detrop Boutique παρουσιάζει τα καλύτερα delicatessen προϊόντα και τρόφιµα που παράγονται 

στην Ελλάδα, τόσο από άποψη ποιότητας όσο και µεθόδων παραγωγής. 

Μέσα από αυτή την «deli» έκθεση, τα ανώτερης και διακεκριµένης ποιότητας προϊόντα µικροπαρα- 

γωγών που προέρχονται ακόµα και από τα πιο αποµακρυσµένα σηµεία της χώρας, παρουσιάζονται σε 

µία ευρύτερη γκάµα Ελλήνων και ξένων αγοραστών. Με τον τρόπο αυτό, το ελληνικό γαστρονοµικό 

µεγαλείο δεν είναι πλέον πλεονέκτηµα ενός περιορισµένου κοινού αλλά διευρύνεται. 

Η Detrop Boutique διοργανώνεται από τη ∆ΕΘ HELEXPO στις 24-26 Φεβρουαρίου 2018 στο ∆ιεθνές 

Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε εµπόρους λιανικής και χονδρικής, 

αντιπροσώπους σουπερµάρκετ, ξενοδοχείων, εστιατορίων καθώς και σε καταστήµατα ντελικατέσεν, 

οργανικών προϊόντων, φούρνους κλπ



#CHEESE n’ WINE

Highlight της διοργάνωσης είναι η ειδική εκδήλωση CHEESE n’ WINE. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει 

να επιδείξει σπουδαίους παραγωγούς διαφορετικών ειδών τυριών και κρασιών. Έπειτα από την 

πρώτη πετυχηµένη παρουσία τους οι δυο κλάδοι  για δεύτερη φορά, θα παρευρεθούν στον ίδιο χώρο 

ως εκθεσιακό γεγονός, σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο, µε αναβαθµισµένη και καλαίσθητη δοµή. 

Εγχώριοι και ξένοι παραγωγοί θα εκθέσουν τα προϊόντα τους πλαισιώνοντας το χώρο γευσιγνωσίας. 

Την ίδια στιγµή, µέσα από τις πολυάριθµες εκδηλώσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ζωή στα 

ίδια τους τα προϊόντα και την ευκαιρία να τα συνδυάσουν µε τα ανάλογα κρασιά, δηµιουργώντας 

εναλλακτικές προτάσεις που ενδέχεται να λειτουργήσουν ως εργαλεία πώλησης για τη µετέπειτα 

προώθηση των προϊόντων τους. 

Η έκθεση συνιστά «παρακλάδι» της καθιερωµένης διετούς Detrop -∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων, 

Ποτών, Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού & Συσκευασίας- η οποία αντιπροσωπεύει το δυναµισµό και την 

εξωστρέφεια της ποιοτικής εγχώριας παραγωγής τροφίµων. Η Detrop Boutique διοργανώνεται ένα 

χρόνο µετά από κάθε διοργάνωση της Detrop. 



Food Bars
Σε ένα ειδικά διαµορφωµένο χώρο στο περίπτερο 9 προσφέρο- 
νται τα προϊόντα όλων των εκθετών της Detrop Boutique 2018. 
Οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γευτούν επιλεγµένα 
εδέσµατα παρουσιασµένα µέσα από 3 ξεχωριστά Food Bars, 
ακολουθώντας µία διαδροµή µε τρεις στάσεις: ορεκτικά/ 
κυρίως/επιδόρπια. Ο επισκέπτης (συνολικά 500 άτοµα) έχει να 
διαλέξει µέσα από 10 προκαθορισµένα γεύµατα, καθ' όλη της διάρκεια των τριών ηµερών της έκθεσης 
και να γευτεί µοναδικές δηµιουργίες από µοναδικά ελληνικά προϊόντα. Στον ίδιο χώρο η ηµέρα θα 
ξεκινάει µε αρωµατικά βότανα, ευεργετικό τσάι, δοκιµές καταξιωµένων ελληνικών προϊόντων µελιού 
και ιδέες για τις ξεχωριστές τους χρήσεις στην κουζίνας από επιστηµονικό προσωπικό του ΑΠΘ.

 Cheese & Wine
Όλοι οι εκθέτες της Detrop Boutique 2018 από τους κλάδους του κρασιού, των τυροκοµικών προϊόντων 
καθώς και όλων των συνοδευτικών προϊόντων : αρτύµατα, αλείµµατα, ελιές, αποξηραµένα φρούτα 
κ.α. θα παρουσιαστούν στο Cheese & Wine bar. Μέσα από 20 ωριαίες εκδηλώσεις, εξειδικευµένοι 
επαγγελµατίες θα συστήσουν στους 400 συµµετέχοντες (µετά από κράτηση) τις διαφορετικές ετικέτες µε 
τον κατάλληλο συνδυασµό από τυριά και συνοδευτικά, αναδεικνύοντας τη µαγεία του σωστού pairing.
 

Γωνιά Εκθετών
Στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο “Γωνιά Εκθετών” στο 
περίπτερο 9, θα δηµιουργηθεί ένα “ευρετήριο” εκθετών. Τα 
προϊόντα θα παρουσιάζονται ανά κατηγορία – κλάδο και σε 
κάθε προϊόν θα υπάρχει η σήµανση του σηµείου που είναι το 
περίπτερο-stand του εκθέτη. Ο στόχος της Γωνιάς είναι να 
µπορεί ο επισκέπτης να βρει όλους τους εκθέτες σε ένα σηµείο 
και να επιλέξει τα περίπτερα που θα επισκεφτεί, ενώ ο κάθε 
εκθέτης παρουσιάζεται και σε έναν επιπλέον χώρο της έκθεσης.

Master Classes
Μία ακόµα εκδήλωση γνωριµίας των ελληνικών προϊόντων των παραγωγών της Detrop Boutique 2018 
µε το κοινό, διαδραστική και ξεχωριστή. ∆ιακεκριµένοι επαγγελµατίες του χώρου της γαστρονοµίας 
παρουσιάσουν σε έξι (6) ενότητες (καινοτοµίας, εξαγωγών, super foods, ειδικής διατροφής κ.α.), 
προϊόντα που ξεχωρίζουν, σε άµεση επαφή µε τους 25-30 επισκέπτες που έχουν επιλέξει την κάθε 
ενότητα, µε άµεση γευστική δοκιµή και συζήτηση µε τους παραγωγούς.



 

Κατηγορίες εκθεµάτων
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΑΛΙΠΑΣΤΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩ∆Η 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ - ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΕΣ - ΜΕΛΙ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΕΛΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ & Ε∆ΕΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΚΑΦΕ∆ΕΣ - ΡΟΦΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΝΕΡΑ - ΧΥΜΟΙ 
ΚΡΑΣΙΑ - ΠΟΤΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ - ΜΠΥΡΕΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΟΣΠΡΙΑ 



Detrop Boutique 2016
Eκθέτες

Στοιχεία Έρευνας ΙΕΕ-2016

Περισσότεροι από 300 εκθέτες: 
Περισσότεροι από 300 εκθέτες σε έξι halls (20.000 τµ µεικτά), µε εκπροσώπηση πολλών διαφορε- 

τικών πεδίων των κλάδων των τροφίµων-ποτών, της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής και µε 

επιχειρήσεις που παράγουν τόσο επώνυµα όσο και private label προϊόντα συµµετείχαν στην 

προηγούµενη διοργάνωση των Detrop Boutique & Artozyma 2016. 

ΕΚΘΕΤΕΣ DETROP Boutique & Artozyma 2016 

97% 

Σχέση κόστους-τιµής  & παρεχόµενων υπηρεσιών
Ποιοτική αξιολόγηση συναντήσεων

µε τους Hosted Buyers

πολύ ικανοποιητικήόχι καλή
3% 

95% 

Βρήκατε τα εκθέµατα που σας ενδιέφεραν;

ΝΑΙΟΧΙ
5% 

79% 
πολύ ικανοποιητικέςκαθόλου ικανοποιητικές

21% 

Ποσοτική αξιολόγηση συναντήσεων
µε τους Hosted Buyers

82% 
πολύ ικανοποιητικέςκαθόλου ικανοποιητικές

18% 



Detrop Boutique 2016

Στοιχεία Έρευνας ΙΕΕ-2016

Eπισκέπτες

Περισσότεροι από 31.000 επισκέπτες: 
Έσπασε τα… κοντέρ το εκθεσιακό «δίδυµο» τροφίµων και ποτών & αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής 

Detrop Boutique και Artozyma 2016, αφού κατάφερε να προσελκύσει πάνω από 31.000 επισκέπτες, 

µέγεθος αυξηµένο κατά 66% έναντι της διοργάνωσης της DETROP 2015.  Η έκθεση απευθύνεται 

αυστηρά σε επαγγελµατίες που προέρχονται από τις παρακάτω κατηγορίες: 

Κατηγορίες επισκεπτών 
•Καταστήματα Delicatessen, παραδοσιακά παντοπωλεία, Καταστήματα βιολογικών προϊόντων 

•S/Μ, H/Μ, Cash & Carry, Discount market   •Xονδρικό εμπόριο τροφίμων και ποτών 

•Καταστήματα ζαχαρωδών προϊόντων & ξηρών καρπών, Καφεκοπτεία 

•Κάβες    •Αρτοζαχαροπλαστεία  •Κρεοπωλεία     •Εστιατόρια  •Ξενοδοχεία 

∆ιεθνείς επισκέπτες 
Πέραν των προσκεκληµένων ξένων επαγγελµατιών, που ανήλθαν σε 110 και προήλθαν από Ρουµανία, 

Γερµανία, Ισπανία, Αυστρία, Ρωσία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία, Κύπρο και 

Αλβανία, υπήρξαν και ανεξάρτητες επισκέψεις που εµπλούτισαν το διεθνές «µενού». Συνολικά 

πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 3.000 ραντεβού µεταξύ των ξένων και των ελληνικών επιχειρήσεων. 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Detrop Boutique 2016 

Πρόθεση συµµετοχής στη Detrop Boutique 2018 Πρόθεση επίσκεψης στη Detrop Boutique 2018

61% 
ΝΑΙ

38% 
IΣΩΣ

ΟΧΙ
1% 

87% 
ΝΑΙ

11% 
IΣΩΣ

ΟΧΙ
2% 



Μετά την επιτυχηµένη πρώτη εµφάνιση του 2016, το θεµατικό αφιέρωµα Wine & Cheese    

συνεχίζεται δυναµικά για δεύτερη φορά.  Όπως δηλώνει και η ονοµασία του, η ειδική αυτή ενότητα 

επικεντρώνεται στην παρουσίαση παραγωγών τυριού και κρασιού, δύο δηλαδή προϊόντων που 

ευδοκιµούν στην Ελλάδα. 

Παραγωγοί τυριού και κρασιού εκθέτουν από κοινού τα προϊόντα τους, τα οποία συνδυάζονται 

µεταξύ τους δηµιουργώντας νέα γαστρονοµικά µονοπάτια. Το τυρί, ως το απόλυτο συνοδευτικό του 

κρασιού, σύµφωνα µε τους Γάλλους, βρίσκει τον ιδανικό «σύντροφο» στο πλευρό των εξαιρετικών 

ελληνικών κρασιών. Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργούνται εναλλακτικές προτάσεις που ενδέχεται να 

λειτουργήσουν ως εργαλεία πώλησης για τη µετέπειτα προώθηση των προϊόντων τους. 

Μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέες 

γεύσεις και αρώµατα επιλέγοντας εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία τους. 

Άξιο αναφοράς ότι οι εκδηλώσεις γευσιγνωσίας στο Wine & Cheese bar, θα γίνουν από 

διακεκριµένους γευσιγνώστες ενώ η παρουσίαση του ελληνικού οινολογικού χάρτη από 

επαγγελµατίες οινολόγους - sommelier. 



...στοχευµένη επικοινωνιακή στρατηγική

…δυναµική και στοχευµένη
σε Εθνικό και ∆ιεθνές επίπεδο
Η ∆ΕΘ HELEXPO διαθέτει ένα ολοκληρωµένο µίγµα επικοινωνιακής στρατηγικής το οποίο εξασφαλίζει:

 Αναγνωρισιµότητα για το σύνολο των εκθέσεών της

 Υψηλό αριθµό προσέλκυσης στοχευµένων επισκεπτών

Χρησιµοποιεί όλα τα επικοινωνιακά µέσα, όπως:

 Το ευρύ ∆ίκτυο συνεργατών της (κρατικοί φορείς, οικονοµικοί φορείς, ενώσεις και φορείς εκθετών,   

 επιµελητήρια, σύνδεσµοι, φορείς της Ελλάδας στο εξωτερικό, official partners, µέσα & σταθµοί µεταφοράς, κ.α.)

 Μεγάλο δίκτυο χορηγών επικοινωνίας (τηλεοπτικοί – ραδιοφωνικοί σταθµοί, κλαδικά περιοδικά και κλαδικά  

 sites που υποστηρίζουν το σύνολο των εκθέσεων της ∆ΕΘ HELEXPO)

 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί πανελλαδικής εµβέλειας, εφηµερίδες και  

 κλαδικά περιοδικά)

 Digital Marketing (καμπάνια στα social media, σε στοχευμένες ιστοσελίδες, σε μηχανές αναζήτησης, αποστολή  

 χιλιάδων e-mail newsletters)

Η προβολή και η επικοινωνία της έκθεσης “DETROPBOUTIQUE 2018” θα είναι δυναµική αφού θα διεξαχθεί στο 

Εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα µε χρήση των κατάλληλων και αποδοτικών µειγµάτων µέσων.

Η Detrop Boutique θα εφαρµόσει ένα δυναµικό πλάνο επικοινωνίας το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις 

above & below the line ενέργειες επικοινωνίας όπως τηλεόραση,  ραδιόφωνο, online επικοινωνία 

(direct web διαφήμιση, google κλπ), γραφείο τύπου/digital pr, social media strategy (32.000 helexpo 

facebook members), καταχωρήσεις σε περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος αλλά και εφημερίδες, 

αποστολή newsletters στις έγκυρες και στοχευµένες βάσεις δεδοµένων της ∆ΕΘ-HELEXPO, εφαρµογή 

στρατηγικής χορηγών επικοινωνίας.   



…πληροφορίες για εκθέτες!

Ηµεροµηνία

∆ιάρκεια   

Ωράριο
λειτουργίας

Σάββατο & Κυριακή 10:00-20:00, 
∆ευτέρα 10:00-18:00

Σάββατο 24 - ∆ευτέρα 26 φεβρουαρίου 2018

3 ηµέρες

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ∆ιεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της ∆ΕΘ HELEXPO βρίσκεται στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, µε 

εύκολη πρόσβαση από κάθε σηµείο της πόλης και εξυπηρέτηση από όλα τα µέσα µεταφοράς. Με εµπορικές και 

καταναλωτικές εκθέσεις που πραγµατοποιούνται µε επιτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε εκθεσιακούς 

χώρους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αποτελεί τον σηµαντικότερο φορέα διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα 

από το 1926.

Εκεί που χτυπά η ιστορία της πόλης, δίπλα στο Βυζαντινό και στο Αρχαιολογικό µουσείο, τα ∆ιεθνή Συνεδριακά 

Κέντρα της ∆ΕΘ HELEXPO προσελκύουν πλήθος συνεδριακών δραστηριοτήτων.
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υπαίθριος χώρος

ΧΩΡΟΙ & ΟΨΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΚΟΣΤΟΣ

δικαίωµα εγγραφής εκθέτη 

τρόποι πληρωµής

εκπτώσεις

Παροχές 
στους εκθέτες

Το ενοίκιο χώρου χωρίς εξοπλισµό περιλαµβάνει: Οριοθετηµένο χώρο σε ίχνος εδάφους 
και καθαριότητα. ∆εν συµπεριλαµβάνεται παροχή και σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος. Το 
κόστος σύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχεται σε 20 €/kw.

Περιλαµβάνει: Αυτή η δοµή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1) περιλαµβάνει: 
Διαχωριστικά, μετόπη με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό stand, μία πρίζα/12τ.μ., δέκα 
ηλεκτρικά σπότ/12τ.μ., 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες, κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύµατος.

ΤΥΠΟΣ 1
ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΥΠΟΣ 2
ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΥΠΟΣ 3
ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
CHEESE & WINE 

Χώρος µε 1 όψη τύπος 1  85,00 €/µ2

Χώρος µε 2 όψεις  τύπος 1  94,00 €/µ2

∆οµή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)  τύπος 2  19,00 €/µ2

∆οµή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)   τύπος 3  25,00 €/µ2

∆οµή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)  cheese & wine  43,00 €/µ2

55,00 €/µ2

100,00 €

• με επιταγές   • κατάθεση μετρητών
• με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

• Από 24-49τμ έκπτωση 10% • Από 50-99τμ έκπτωση 15%
• Από 100τμ και άνω έκπτωση 20%
Οι εκπτώσεις αφορούν το ενοίκιο χώρου (Τύπος 1)

Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 24% 

ΔΑΠΕΔΟ, Μοκέτα Alma Elea χρώµατος ανοιχτό µπεζ  
ΔΟΜΗ  σύστηµα αλουµινίου Octanorm (Η:2.50m) 
ΠΛΗΡΩΣΗ Panels δερµατίνης µαύρου χρώµατος σε συνδυασµό µε OSB
ΜΕΤΩΠΗ σύστηµα αλουµινίου Octanorm µε πλήρωση panels δερµατίνης µαύρου χρώµατος 
ΕΠΙΓΡΑΦΗ επωνυµία εταιρίας σε οβάλ επιγραφή 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Info - αλουµινίου σε συνδυασµό µε OSB, ένα σκαµπώ - βάση inox, ένα 
τραπέζι, τρεις καρέκλες µαύρες, βιτρίνα µε τρία ράφια (από 9 m²)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ένα πολύπριζο 500W δύο θέσεων, τρία HQI

Στην τιµή ενοικίασης περιλαµβάνονται:
• Συμμετοχή στις Β2Β συναντήσεις με τους Hosted Buyers (ανεξαρτήτως τ.μ.)
• Διάθεση των χώρων της έκθεσης για την προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση
• Καινούρια μοκέτα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
• Καθαριότητα και γενική φύλαξη
• Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών
• Δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους της έκθεσης
• Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με ιατρό
• Δωρεάν δελτία εμπορικών επισκεπτών και κάρτες ελεύθερης εισόδου εκθετών
• Δωρεάν στάθμευση στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για εκθέτες και επισκέπτες



ME ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ EΠΙΣΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τ:  +302310 291142, 2310 291201
F: +302310 291692
Email: detrop@helexpo.gr
http://detrop.helexpo.gr 

Γραµµατεία Detrop Boutique / Secretariat FOLLOW US ON

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 27η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑCEDONIAN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΘ ΗΕLEXPO
ADMINISTRATION BUILDING
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ”
CONFERENCE CENTER “N. GERMANOS”
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ”
CONFERENCE CENTER “I. VELLIDIS”
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
'EMILIOS RIADIS' MULTIPURPOSE HALL

EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ I RESTAURANT

IΑΤΡΕΙΟ I FIRST AID

Hosted Buyers Point

Γραµµατεία Detropboutique
Detropboutique Secretariat
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