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Με απόλυτη συνέπεια η Hermes Expο International βρίσκεται επί 29 συναπτά έτη στο πλευρό των Ομογενών
επιχειρηματιών και Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Αμερική. Με τον ίδιο ζήλο η έκθεση συμβάλει και
στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να εισέλθουν στην Αμερικανική αγορά.
Η Hermes Expo International δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1992 με στόχο όχι μόνο την καλύτερη δυνατή
Εκθεσιακή παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σας, αλλά ανοίγουμε και ορίζοντες για επιχειρηματικές
συνεργασίες που θα βοηθήσουν να αναπτυχθείτε στην Αμερικανική αγορά.
Με σεβασμό στις οδηγίες των τοπικών και Ομοσπονδιακών αρχών, και τηρώντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες
υγιεινής- ασφάλειας καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των προνομιακών
χώρων-αίθουσες-Venues όπου θα γίνουν οι Εκθέσεις, ανακοινώνουμε τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της Hermes
Expo Trade Route:
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2020 στο Σικάγο, The Chateau Ritz
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην Φιλαδέλφεια, The Arts Ballroom
Πέμπτη, 1 η Οκτωβρίου, 2020 στην Νέα Υόρκη, 3 West Club Hotel
Με την ευκαιρία αυτού του σημαντικού γεγονότος για την Ομογένεια και την Ελλάδα, ο ιδρυτής και πρόεδρος Hermes
Expo κ. Παύλος Κοτρότσιος δήλωσε ότι, μέσω της έκθεσης στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, και τους επαγγελματίες
Ελληνικών και Ελληνοαμερικανικών συμφερόντων και τους φιλέλληνες. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη
φορά πρόσθεσε, η Ελληνοαμερικανική επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή,
στην έκθεση με δυναμική παρουσία προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και οι επιχειρήσεις που εξάγουν Ελληνικά
προϊόντα, που υπερτερούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δίνοντας δυναμικό παρόν στο Ομογενειακό-Αμερικανικό
γίγνεσθαι.
Στην έκθεση παρόν αναμένεται να δώσουν Επιμελητήρια, Περιφέρειες αλλά και ανεξάρτητες συμμετοχές
Επιχειρήσεων από την Ελλάδα που θέλουν να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα με Αμερική, προσφέροντας ευκαιρίες
για τα νέα προϊόντα με προοπτική να εκπροσωπηθούν από Έλληνες, Ελληνο- Αμερικανούς και Φιλέλληνες, και να
κατακτήσουν μεγαλύτερο κομμάτι στην μεγάλη Αμερικανική Αγορά. Η Hermes Expo αποτελεί τον συνεργάτησύμβουλο που χρειάζεται κάθε Ελληνική και Ομογενειακή Επιχείρηση για την σωστή παρουσία αλλά και προβολή
των προϊόντων και υπηρεσιών τους όπως: Προϊόντα Τροφίμων και ποτών, Τουριστικά Γραφεία, Ξενοδοχεία,
Κατασκευαστικές εταιρείες, Ασφάλειες, Τράπεζες, Διανομείς τροφίμων και ποτών, Αντιπρόσωποι
εταιρειών εισαγωγών, εταιρείες εξοπλισμού χώρων εστίασης, Νομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι,

εταιρείες προώθησης Ιατρικού τουρισμού, εταιρείες franchise, Περιφέρειες και επιμελητήρια,
ανεξάρτητες εταιρικές συμμετοχές και πάρα πολλοί άλλοι κλάδοι της οικονομίας.
Η μοναδική στο είδος Hermes Expo Trade Route αποτελεί τον βατήρα εκκίνησης και σύμβουλο για πολλές
επιχειρήσεις και επαγγελματίες και δίνει την ευκαιρία για: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
Προσωπικές Διασυνδέσεις, Γευσιγνωσίες Ελληνικών προϊόντων και κρασιών, Επαγγελματικά,
εκπαιδευτικά σεμινάρια δικτύωσης, Β2Β συναντήσεις, Επαγγελματικές ευκαιρίες και δυνατότητες
εργασίας για την νεολαία μας, αλλά και αντιπροσωπείες από προϊόντα και υπηρεσίες
Η Hermes Expo Trade Route ήταν και συνεχίζει να είναι εδώ, κοντά στους Ομογενείς επιχειρηματίες
καιεπαγγελματίες καθώς και σε όσους Έλληνες εξαγωγείς θέλουν να αναπτυχθούν δυναμικά στην Αμερικανική Αγορά.
Η νέα ανανεωμένη ομάδα της Hermes Expo με τις εξωτερικές συνεργασίες της, φιλοδοξεί να ενισχύσει περισσότερες
Ελληνικές και Ελληνο- Αμερικανικές εταιρείες και επαγγελματίες αλλά και επιμελητήρια που θέλουν βοηθήσουν τα
μέλη τους να δραστηριοποιηθούν στην Αμερική.
Ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες αλλά και στην Ελλάδα, σε
όσους όσοι θέλουν να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, απηύθυνε ο ιδρυτής και πρόεδρος της Hermes Expo
International κ Παύλος Κοτρότσιος, να συμμετέχουν στην έκθεση με περίπτερο ώστε να δείξουν έμπρακτα την
στήριξή τους, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι κάτι έχουν να
αποκομίσουν επισκεπτόμενοι την έκθεση σε μία από τις πόλεις Σικάγο, Φιλαδέλφεια και Νέα Υόρκη. Ολοι
μπορούν, να συμμετέχουν με διαφημιστική καταχώρηση στον Οδηγό, συμμετοχή στα γεύματα –
παρουσιάσεις εργασίας, δείπνα για δικτύωση, εκπαιδευτικά Πάνελ παρουσιάσεων και Β2Β συναντήσεις εάν
το επιθυμούν, συνέχισε.
Η Εκθεση Hermes Expo Trade Route δίνει ευκαιρίες συναντήσεων με απώτερο στόχο όχι μόνο την δικτύωση αλλά
και την ευκαιρία συνεργασίας-συμφωνίας, πέραν των ευκαιριών ευρέσεως εργασίας, ιδιαίτερα για την νεολαία μας.
Η «επόμενη ημέρα» της Hermes Expo Trade Route συζητήθηκε με τους χορηγούς και εκθέτες για την καλύτερη δυνατή
προβολή και δικτύωση. Άπαντες διατύπωσαν τις απόψεις τους για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η
πανδημία του κορωνοϊού, και τις συνέπειες για τις επιχειρήσεις. «δεν υπάρχει εφησυχασμός. Μέσα από κάθε
συγκυρία οφείλουμε να βλέπουμε τη δυναμική που υπάρχει. Αναπροσαρμόζουμε τον σχεδιασμό της Έκθεσης στα
νέα δεδομένα που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού και θέτουμε τις βάσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον
Σεπτέμβριο αλλά και την επόμενη χρονιά που συμπληρώνονται 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας, εργαλείο
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για του επιχειρηματίες και επαγγελματίες.
Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς και εκθέτες για την εμπιστοσύνη, την πίστη και την καθολική εκτίμησή τους σε
όλους τους ανθρώπους και συνεργάτες μας και τον ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η Hermes Expo Trade Route,
αλλά και στο μέλλον, και την από κοινού καθοδήγηση για καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, συμπλήρωσε ο ιδρυτής
και πρόεδρος της Hermes Expo Trade Route, κ. Παύλος Κοτρότσιος.
Για περισσότερες πληροφορίες, περίπτερα, Εθνικά περίπτερα, συμμετοχές στα πάνελ, διαφημιστικές καταχωρήσεις,
B2B και χορηγίες επικοινωνείστε στο +1-610-202-4465 or e-mail: paul@hermesexpo.com

Phil Kafarakis, President Fancy Food Association at the Hermes Expo 2019 as Main Speaker. Pictured here at
“Oinos Wines” booth with Stelio Logothetis and Andreas Kelemidis, Paul Kotrotsios, Founder & CEO of the
Hermes Expo and Dr. Sotirios Prapas, Honoree

Bill Balis of Adelphia Restaurants chatting with Paul Kotrotsios, Founder & CEO of the Hermes Expo
while a Silver sponsor of the Hermes Expo for the last 5 years Sal Ritorto, Executive VP of GreenCrown
Energy is looking on

Paul Kotrotsios, Founder & CEO of the Hermes Expo along with his professional team designs the Expo in
such a way to bring together not only Greek American businesses and professionals, PhilHellenes and as
well as from Greece and south Eastern Europe to the USA Marketplace

From the «Taste of Hellas» Hermes Expo in New York panel discussion on Tourism on both sides of the
Atlantic. Aphrodite Kotrotsios, Director of Marketing addressing the audience and introducing a variety
of experts in food, drinks, traveling and networking.

Carol Brooks, Business Manager City of Philadelphia Department of Commerce, addresses the audience
in Philadelphia. Years ago she traveled to Greece with Paul and the Hermes Expo team that sponsored a
trade mission to Greece and visited many Greek companies encouraging them to participate at the
Hermes Expo

