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Μεγάλη καμπάνια του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 

 
 
«Η κρίση θέλει κρίση». Ένα κοινωνικό μήνυμα για επιχειρηματίες και καταναλωτές 
 
 

Με σύνθημα «Η ΚΡΙΣΗ ΘΕΛΕΙ ΚΡΙΣΗ» το Επιμελητήριο Αρκαδίας ξεκινάει την καμπάνια για την 
στήριξη των αρκαδικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Πρόκειται για μία προσπάθεια τόνωσης της 
τοπικής αγοράς, σε συνδυασμό με την παραίνεση προς τις τοπικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις 
υπηρεσίες τους και την τιμολογιακή τους πολιτική, ώστε η στήριξη να είναι αμφίδρομη μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών.  
 
«Στην Αρκαδία καταναλωτές και επιχειρήσεις είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι . Και θα αντιμετωπίσουμε μαζί την 
κρίση με ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ». Όλοι μαζί μπορούμε, είναι στα χέρια μας» είναι το βασικό σύνθημα στην 
καμπάνια. 
 
Πρωταγωνιστές της καμπάνιας η επιχείρηση και ο καταναλωτής, δύο χέρια που σχεδιάστηκαν ειδικά 
για την περίσταση, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ενισχύουν την τοπική αγορά. 
 
Οι επικοινωνιακοί τίτλοι «Οι επιχειρήσεις στηρίζουμε τους καταναλωτές της Αρκαδίας», «Οι 
καταναλωτές στηρίζουμε τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας» προβάλλουν την αμφίδρομη σχέση 
καταναλωτών και επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές ψωνίζουν από τις επιχειρήσεις της περιοχής μας , αυτά 
τα χρήματα που δίνουν επιστρέφουν πάλι σε αυτούς. 
 
Η καμπάνια περιλαμβάνει: 

• Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots : 
• Μπάνερ που θα παίζουν στις ιστοσελίδες της Αρκαδίας 
• Αφίσες και αυτοκόλλητα για να αναρτηθούν στα καταστήματα – επιχειρήσεις της Αρκαδίας. 

 
Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών Αρκαδίας, των συλλόγων και των σωματείων της Αρκαδίας, θα επισκεφτεί τις περιοχές της 
Αρκαδίας προκειμένου να ενημερώσει τους επαγγελματίες και να τους προμηθεύσει με αφίσες και 
αυτοκόλλητα για τις επιχειρήσεις τους. 
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Επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των επιχειρήσεων της  Αρκαδίας, το Επιμελητήριο θα 
προμηθεύσει αφίσες και αυτοκόλλητα σε όλους τους εμπορικούς συλλόγους και σωματεία, στους Δήμους 
και τα ΚΕΠ της Αρκαδίας. 
 
Για τις επιχειρήσεις της Τρίπολης, το υλικό της καμπάνιας θα είναι διαθέσιμο στο Επιμελητήριο 
Αρκαδίας και στον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Τρίπολης. 
 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας παρακαλεί όποιες επιχειρήσεις επιθυμούν να 
αναρτήσουν το μπάνερ ή την αφίσα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής τους ή σε κάποιο 
προσωπικό τους blog να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες στα τηλέφωνα 2710 227141-2. 
Υπεύθυνοι: κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος κα. Κωνσταντίνα Παναγιώτου 
 


