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Ιβάν Αϊβαζόφσκι. 
Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη, 

1881, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.
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«Ελλάς» του Percy Shelley: 1822
«Είμαστε όλοι Έλληνες. Οι νόμοι και η λογοτεχνία μας, 
η θρησκεία και οι τέχνες μας − όλα έχουν τις ρίζες τους 
στην Ελλάδα. Και ο σύγχρονος Έλληνας κληρονόμησε 
από τους προγόνους ευαισθησία, ταχύτητα αντίληψης, 
ενθουσιασμό και θάρρος».

Ας ανοίξουμε τους ελληνικούς ορίζοντες στο σύγχρονο κόσμο

Στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου των 200 ετών της Εθνικής μας παλιγγενε-
σίας 1821-2021 είναι σημαντικό να προβάλλουμε την Ελλάδα του σήμερα την Ελλη-
νική ψυχή το Ελληνικό πνεύμα που μέσα από ένα τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων 
δίνει ένα σημαντικό παρών, ταξιδεύοντας την Ελληνική σημαία την ιστορία και τον 
πολιτισμό μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Είναι εκείνοι οι Έλληνες που άνοιξαν τους ορίζοντες της πατρίδας μας σε όλο τον κό-
σμο και έδωσαν την σκυτάλη στους νεότερους που μέχρι σήμερα δημιουργούν εξελίσ-
σονται και διαμορφώνουν βήμα βήμα την Ελλάδα του σήμερα την Ελλάδα του αύριο.

H Ελλάδα ξανασυστήνεται

Ας αναδείξουμε τον Ελληνικό Πολιτισμό την Ελληνική ιστορία, και το Ελληνικό Επι-
χειρείν που στηρίζει την Εθνική οικονομία που αφήνει το αποτύπωμά της σε διεθνές 
επίπεδο και συνεχίζει να κατακτά τον κόσμο με βάση το αξίωμα ότι η ιστορία αποτε-
λεί πηγή έμπνευσης για το μέλλον.
Μέσα από την Έκθεση Ελλάδα 1821-2021 θα ξανασυστηθούμε με την σύγχρονη 
ταυτότητά μας στην Ελλάδα και στον Κόσμο.
25-26-27 Ιουνίου 2021 στο Ζάππειον Μέγαρον.
Οι παράλληλες εκδηλώσεις οι σημαντικές συμμετοχές των κορυφαίων οργανισμών 
της Χώρας, τα happening και τα event θα συνθέσουν ένα ξεχωριστό γεγονός με την 
Αίγλη που αρμόζει στον εορτασμό της Εθνικής μας παλιγγενεσίας.

Με εκτίμηση
Αναστασία Σαλιβέρου
KOSMEIN LTD
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Λουδοβίκος Λιπαρίνι.
Ο όρκος του λόρδου Βύρωνα στον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι»,

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.
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Ελλάδα 1821-2021

Η Έκθεση της Σύγχρονης Ελλάδος

Συμμετέχουν
Ελληνικές Εμβληματικές Εταιρείες

Ναυτιλιακές Εταιρείες

Ελληνική Βιομηχανία

Τουρισμός

Εξαγωγικές Εταιρείες

Φαρμακευτική Βιομηχανία

Εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας

Υπουργεία

Δημόσιες Υπηρεσίες

Περιφέρειες-Δήμοι

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μουσεία-Ιδρύματα

Σύνδεσμοι-Ενώσεις

Ευγένιος Ντελακρουά.
Έφιππος Έλληνας πολεμιστής 1856, 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.
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Νικόλαος Γύζης.
Το κρυφό σχολειό, ελαιογραφία, 1885/86.
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Ζάππειον Μέγαρον 
25-26-27 Ιουνίου 2021

Ελλάδα 1821-2021

Σ τον Εκθεσιακό χώρο του Ζαππείου προτείνουμε στους συμμετέχοντες Εκθέ-
τες να στήσουν περίπτερα υψηλής αισθητικής.

Η εταιρεία μας παρέχει Εκθεσιακό χώρο σε κάθε Εκθέτη ίχνος επί εδάφους ο οποίος 
θα έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει το περίπτερό του με δική του εταιρεία κατα-
σκευής περιπτέρων η να συνεργαστεί με την δική μας ομάδα Αρχιτεκτόνων.
Το ύψος των περιπτέρων θα πρέπει να είναι 2.15μ. κοινό για όλους ώστε να υπάρ-
χει ομοιογένεια και καλαισθησία.

Τιμοκατάλογος

Η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται στο ποσόν των 120 ευρώ.

Εκτός από τα περίπτερα των Χορηγών τα οποία θα τοποθετηθούν στην πρώτη αί-
θουσα του Εκθεσιακού Χώρου τα υπόλοιπα περίπτερα θα ομαδοποιηθούν ανά κα-
τηγορίες σύμφωνα με το αντικείμενο τους προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας.



8

KOSMEIN LTD
Exhibitions-Conferences-Event

Athens
44, Vasileos Konstantinou Avenue Greece

London 
Solar House 282 Chase Road N14 6NZ

Tel.: +30 2130351640
Mobile: +30 6906068145
E-mail: exhibitions.gr@gmail.com

Προτάσεις Χορηγίας 15.000 ευρώ

Παροχές Χρυσής Χορηγίας

Εκθεσιακός χώρος 35 τ.μ. στην Πρώτη Αίθουσα Χορηγών ιδιαίτερης προβολής.

Συμμετοχή στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ της Έκθεσης που θα προβληθούν 
στα ΜΜΕ με παρουσία λογοτύπου στα τηλεοπτικά μέσα καθώς και με ηχητική πα-
ρουσία στους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

5΄-10΄ παρουσία με οπτικοακουστικό σποτ και ομιλία κατά την διάρκεια της Τελετής 
των Εγκαινίων.

Τοποθέτηση Banners στον Εκθεσιακό χώρο σε συγκεκριμένους χώρους μεγάλης 
προβολής.

Τοποθέτηση λογοτύπου στις προσκλήσεις των εγκαινίων αλλά και σε Όλες τις προ-
σκλήσεις που θα διακινηθούν για την προβολή της Έκθεσης.

Διαφημιστικό πρόγραμμα

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ στα Μ.Μ.Ε

Προβολή στο Internet

Προσκλήσεις

Δελτία Τύπου
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Πλάνο Ζαππείου Μεγάρου
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Θεόδωρος Βρυζάκης.
«Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» (1858), 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα, Ελλάδα.
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