του Know how, η μακροχρόνια

προϊόντα και υπηρεσίες, οργα-

καθοριστικό ρόλο στη διαδρομή

προτεραιότητα και φαίνεται να τα

παράδοση

νώνει τις διεθνείς συναλλαγές και

της

έχει καταφέρει.

αναβαθμίζει

την

Σήμερα, ως πόλη των μεγάλων

Οι συνθήκες ζωής και εργασίας

παρουσία της χώρας μας σε

εμπορικών ναύλων, πόλη όπου

στο μεγάλο λιμάνι, είναι ικανο-

παγκόσμιο επίπεδο.

στεγάζονται οι σύγχρονες ναυτι-

ποιητικές και κάθε μέρα γίνονται

Πρόκειται για μια μεγάλη πρό-

λιακές εταιρίες και αναχωρούν ή

καλύτερες. Η θάλασσα που δίνει

κληση - δυνατότητα απέναντι σε

φθάνουν τα μεγάλα φορτία, επι-

ζωή στον Πειραιά μας και στην

όλη την ναυτιλιακή κοινότητα κάτω

διώκει να προσφέρει κι αυτή στη

Ελλάδα μας, είναι ο μεγάλος

από τους

μεγάλη

την

θησαυρός του και προστατεύεται

επιβάλλει η διεθνής οικονομική

ανάπτυξη των ναυτιλιακών δρα-

με κάθε πρόσφορο μέσο. Στον

πραγματικότητα. Η πορεία της

στηριοτήτων.

αναμενόμενο

έκθεσης στο πέρασμα των δεκαε-

Ο σύγχρονος Πειραιάς, η πιο

ρόλο της ελληνικής εμπορικής

τιών ακολουθεί και την πορεία της

καθαρή από τις ελληνικές μεγα-

ναυτιλίας

εμπορικής ναυτιλίας που σήμερα

λουπόλεις, επιχειρεί να διατηρήσει

απαντήσει στις προκλήσεις της

βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο

τη φυσιογνωμία μιας ανθρώπινης

εποχής, ο Πειραιάς οφείλει να

και

πόλης, ενσωματώνοντας όλα τα

ανταποκριθεί φιλοξενώντας όπως

χαρακτηριστικά

ενός

πάντα έκανε, με τον μοναδικό του

λειτουργικού

τρόπο ανθρώπους, πλοία, όνειρα

και

εκτεταμένη

δικτύωση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
Αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος
της
πατρίδας
μας
στον
προνομιακό τομέα δράσης των
θαλασσών,
χρειάζεται
τη
δύναμη, την καινοτομία, το
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για
να συγκεντρώνει το πλεονέκτημα
της ανταγωνιστικότητας που
τόσο έχει ανάγκη στις μέρες μας
κάθε οικονομική δραστηριότητα.
Σ’αυτήν

την

κατεύθυνση, η μεγάλη διεθνής
ναυτιλιακή
Ποσειδωνίων,

έκθεση
έρχεται

των
να

συμβάλει αποφασιστικά, καθώς
φιλοξενεί εκατοντάδες εκθέτες,
παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις σε

ουσιαστικά

νέους όρους που

χρειάζεται

δυνατή
φορέων.

την

παρουσία
Ο

καλύτερη
όλων

Πειραιάς

μας,

των
το

εμπορικής

μας

προσπάθεια

επιχειρηματικού,
Αυτήν

την

ναυτιλίας.

για

πρώτο λιμάνι της χώρας, έχει

κέντρου.

διαδραματίσει

έθεσε η Δημοτική αρχή ως κύρια

επιδίωξη

που

και φιλοδοξίες.

πρωταγωνιστικό
καλείται

να

