
www.greekbrandnew.com

Σας προσκαλούμε στην 7η έκδοση της GREEK BRAND NEW, της εμπορικής boutique 
έκθεσης που προωθεί το ελληνικό design και παρουσιάζει brands με κοινό όραμα να 
αλλάξουν το πρόσωπο της Ελλάδας. Η δυναμική παρουσία της κάθε χρόνο στη συνεχώς 
ανερχόμενη τουριστική αγορά και η διαρκής εξέλιξή της τόσο από πλευράς εκθετών όσο 
και επισκεπτών την κατατάσσει πλέον σε εξέχουσα θέση ανάμεσα στους φορείς νέας 
πνοής στον κλάδο του ελληνικού επιχειρείν.

Η ΝΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟY EΛΛΗΝΙΚΟΥ DESIGN

Προεγγραφείτε εύκολα
σκανάρoντας το QR code
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Συμμετέχουμε στην GREEK BRAND NEW #7  
και σας περιμένουμε στο περίπτερό μας Νο 

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου και απαιτείται εγγραφή σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ.52666/2021, ΦΕΚ 
3958/Β/27-8-2021 για τη λειτουργία των εκθέσεων. 
Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή  β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. 
Η ταυτοποίηση των στοιχείων θα γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης. Επίσης, είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας για όλους 
ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο.
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14, 15 & 16
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2022

ΚΤΗΡΙΟ 56 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ
KTHΡΙΟ 56 
Kέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 
Πολυκράτους 16 (Ελληνικού Κόσμου), Τ.Κ. 183 46

Στην κάθοδο της Πειραιώς με κατεύθυνση προς τον 
Πειραιά, μετά τη Χαμοστέρνας και αφού περάσετε 
το Κεντρικό Κτήριο (κεντρική είσοδο) του Ελληνικού 
Κόσμου και το Κτήριο της Σχολής Καλών Τεχνών, 
περίπου στα 100 μέτρα στρίβετε στον πρώτο δρόμο 
δεξιά (οδός Πολυκράτους) και συνεχίζετε ευθεία. 
Το Κτήριο 56 βρίσκεται στα 100 μέτρα μετά από τα 
κτήρια του “Φεστιβάλ Αθηνών”. Πιστοποιητικό  

Εμβολιασμού ή Νόσησης
Vaccination or Recovery Certificate

Ψηφιακός έλεγχος καρτών εισόδου
Digital scanning of passes

Υποχρεωτική χρήση μάσκας
Obligatory Face Mask

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παρασκευή 14/1/2022: 10:00 - 20:00

Σάββατο 15/1/2022: 10:00 - 20:00

Κυριακή 16/1/2022: 10:00 - 20:00

Διοργάνωση

ΔΏΡΕΑΝ & ΕΥΚΟΛΟ 
PARKING ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ


