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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων στην Ιταλία (β’ μέρος)
Με σημαντική εμπειρία σε επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο
στις αποσκευές τους επέστρεψαν την προηγούμενη εβδομάδα από την Ιταλία οι
25 Τρικαλινοί έμποροι που συμμετείχαν στην πρώτη επιχειρηματική αποστολή
που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων.
Μετά τις πρώτες επαφές που είχαν στη Ρώμη και στο εμπορικό κέντρο
«Commercity» ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων επισκέφθηκε στις 26
Φεβρουαρίου 2008 το μεγάλο εμπορικό κέντρο χονδρικής πώλησης «CIS».
Σε μια στρατηγική θέση στην καρδιά της Μεσογείου, το CIS
επεκτείνεται σε έναν τομέα ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων, 550
χιλιάδες από τα οποία καλύπτονται. Χάρη στην παγκοσμιοποίηση των αγορών
και την κεντρική θέση του λιμένα της Νάπολης, το CIS είναι σήμερα ο πρώτος
και φυσικός συνδετικός κρίκος των μεγάλων διεθνών αγορών ολόκληρης της
λεκάνης της Μεσογείου. Τοποθετημένο στη Nola στα περίχωρα της Νάπολης,
μερικά χιλιόμετρα μακριά από το διεθνή αερολιμένα Νάπολη-Capodichino, το
CIS βρίσκεται στο κέντρο των εισόδων στις κύριες ιταλικές εθνικές οδούς.
325 επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα στο CIS, με 4000 υπαλλήλους με
ειδίκευση σε πάνω από 100 διαφορετικά είδη εμπορίου εξαιρούμενων των
τροφίμων. Οκτώ μεγάλοι τομείς, κάθε ένας όπως μια σύγχρονη πλατεία
Mercato με μια μοναδική μόνιμη έκθεση που επεκτείνεται κατά μήκος 6
χιλιομέτρων, που επισκέπτονται καθημερινά από 20 χιλιάδες πελάτες, που
παράγουν έναν ετήσιο κύκλο εργασιών 4.000.000.000 ευρώ.
Οι επικεφαλής της αποστολής (Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παναγιώτης
Γεροκώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Λιακούμης και Πρόεδρος Ε.Ε.
κ. Δημήτριος Τουφεξίδης) είχαν επαφές και αντάλλαξαν απόψεις με το
Διευθυντή του CIS κ. Massimo Castronuovo. Ο κ. Castronuovo ξενάγησε τα
μέλη της αποστολής στις εγκαταστάσεις του εμπορικού κέντρου, τους
ενημέρωσε για τις επιχειρήσεις που φιλοξενεί και τα προϊόντα που διαθέτει το
CIS. Το ενδιαφέρον των τρικαλινών εμπόρων επικεντρώθηκε στα είδη
ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, λευκά είδη και είδη διακόσμησης.
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