Θεσσαλονίκη 12-1-2017
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΠΑΝΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12/2016-1/2017
1. ΑΠΕ-ΜΠΕ: Λογότυπο απέκτησε η παραδοσιακή αγορά του Βλάλη
www.praktoreio-macedonia.gr/article/.../Logotupo-apektise-iparadosiaki-agora-tou-B...
Πριν από 9 ώρες - Διαφορετική εικόνα θα συναντήσουν τις ημέρες των
Χριστουγέννων οι επισκέπτες στην ιστορική αγορά Βλάλη, το γνωστό
Καπάνι στη ...
2. Θεσσαλονίκη: Το δικό της λογότυπο απέκτησε η Αγορά ''Καπάνι''
(ΦΩΤΟ)
www.thestival.gr/.../282714-θεσσαλονίκη-το-δικό-της-λογότυποαπέκτησε-η-αγορά-κ...
Πριν από 11 ώρες - Το δικό του λογότυπο αποκτά το Καπάνι το
οποίο θα αναρτηθεί σε εισόδους καταστημάτων εντός των επόμενων
ημερών.
3. Θεσσαλονίκη: Το Καπάνι απέκτησε λογότυπο! | Εφημερίδα Μακεδονία
https://makthes.gr › Κοινωνία › Θεσσαλονίκη: Το Καπάνι απέκτησε
λογότυπο!
Πριν από 7 ώρες - Διαφορετική εικόνα θα συναντήσουν τις ημέρες των
Χριστουγέννων οι επισκέπτες στην ιστορική αγορά Βλάλη, το γνωστό
Καπάνι στη ...
4. Θεσσαλονίκη: Η αγορά «Καπάνι» αποκτά το δικό της logo (pic ...
www.newsfish.gr/topika-nea/.../thessaloniki-i-agora-kapani-apokta-todiko-tis-logo-pi...
Πριν από 5 ώρες - Νέο... αέρα αποκτά η ιστορική αγορά «Καπάνι» της
Θεσσαλονίκης που αποκτά πλέον το δικό της λογότυπο. Στις
εισόδους, αλλά και σε κεντρικά ...
5. λογότυπο - Ειδήσεις για θεσσαλονίκη - seleo
www.seleo.gr/thessalonikh/tag/λογότυπο
Πριν από 8 ώρες - Το δικό του λογότυπο απέκτησε το Καπάνι, στο
πλαίσιο του «Design for Europe», με στόχο την ανάδειξη της
ταυτότητας της αγοράς και την ...
6. Θεσσαλονίκη: Η αγορά «Καπάνι» αποκτά το δικό της logo (pic) |
PAOK24
www.paok24.com/topika-nea/.../thessaloniki-i-agora-kapani-apokta-todiko-tis-logo-...
Πριν από 5 ώρες - Στην αγορά Βλάλη («Καπάνι»), την παλαιότερη
υπαίθρια της Θεσσαλονίκης, εξακολουθεί να λειτουργεί πάνω από το
95% των 220 διαθέσιμων ...
7. Θεσσαλονίκη: Το δικό της λογότυπο απέκτησε η Αγορά ''Καπάνι ...

top10news.gr/article/thessaloniki-diko-tis-logotypo-apektise-i-agorakapani-foto
Πριν από 12 ώρες - Το δικό του λογότυπο αποκτά το Καπάνι το
οποίο θα αναρτηθεί σε εισόδους καταστημάτων εντός των επόμενων
ημερών.
8. Θεσσαλονίκη: Το δικό της λογότυπο απέκτησε η Αγορά ''Καπάνι ...
www.tsekouratoi.gr/.../thessaloniki_to_diko_tis_logotupo_apektise_i_a
gora___kapani...
Πριν από 11 ώρες - Το δικό του λογότυπο αποκτά το Καπάνι το
οποίο θα αναρτηθεί σε εισόδους καταστημάτων εντός των επόμενων
ημερών. Ο σχεδιασμός…
9. To Καπάνι απέκτησε «σήμα κατατεθέν» (ΦΩΤΟ) - To Kapani apektise
...
www.mynews.gr › Τοπικά Νέα
Πριν από 7 ώρες - Το δικό του λογότυπο απέκτησε το Καπάνι, στο
πλαίσιο του «Design for Europe», με στόχο την ανάδειξη της
ταυτότητας της αγοράς και την ...
10. http://www.voria.gr/article/thessaloniki-to-kapani-apektise-to-diko-toulogotipo

11. Το ΚΕΠΑ αναλαμβάνει δράση για να αναγεννήσει το Καπάνι VORIA.gr
voria.gr/article/drasi-enischisis-tis-taftotitas-tis-agoras-vlali-apo-to-kepa
6 Δεκ 2016 - Πρωτοβουλία Design for Europe: Ενίσχυση της
ταυτότητας της αγοράς, καταγραφή των προβλημάτων και δοκιμαστική
εφαρμογή λύσεων σε ...

12. http://www.voria.gr/article/thessaloniki-to-kapani-apektise-to-diko-toulogotipo

13. Η κεντρική αγορά Καπάνι απέκτησε λογότυπο | Karfitsa.gr
www.karfitsa.gr › Αρχική › Κοινωνία
Πριν από 4 ώρες - Μία διαφορετική εικόνα θα συναντήσουν τις ημέρες
των Χριστουγέννων οι επισκέπτες στην αγορά Βλάλη, το γνωστό
Καπάνι, καθώς τόσο στις ...

14. Το ΚΕΠΑ αναλαμβάνει να αναγεννήσει το Καπάνι – allinSKG
https://allinskg.gr/2016/12/06/το-κεπα-αναλαμβάνει-να-αναγεννήσει-το/
6 Δεκ 2016 - Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ταυτότητας της
παραδοσιακής Αγοράς Βλάλη- το γνωστό Καπάνι, το ΚΕΠΑ προχωρά
στην υλοποίηση ...

15. Κάτι αλλάζει και στο Καπάνι; - Parallaxi Magazine
parallaximag.gr/thessaloniki/allazi-ke-kapani
6 Δεκ 2016 - Υλοποίηση πιλοτικής δράσης για την Αγορά Βλάλη
(Καπάνι) της Θεσσαλονίκης από το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του έργου
''Design for Europe'' της ...
16. Το Καπάνι αποκτά «σήμα κατατεθέν» - ThessPress
thesspress.gr/index.php/social/item/95725-to-kapaniapokt.html?tmpl...print=1
12 Δεκ 2016 - Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και υλοποιείται από το ΚΕΠΑ σε στρατηγική συνεργασία με το Σύλλογο
Επαγγελματιών ...

17. Ειδήσεις - Workshop με θέμα: "Δράση... | Palo.gr
www.palo.gr/epixeirhmatikanea/workshop...kapani...kepa.../15367022/
6 Δεκ 2016 - Ειδήσεις σχετικές με Workshop με θέμα: "Δράση
ενίσχυσης
της ταυτότητας της Αγοράς Βλάλη (Καπάνι) στη
Θεσσαλονίκη από το ΚΕΠΑ με τη ...

18. Το Καπάνι απέκτησε νέο λογότυπο - ThessalonikiPress
www.thessalonikipress.gr/kapani-apektise-neo-logotipo/
Πριν από 53 λεπτά - Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο ...

19. ΑΠΕ-ΜΠΕ: Οι παραδοσιακές αγορές του ιστορικού κέντρου της ...
www.praktoreio-business.gr/articleview.php?id=1175
5 Δεκ 2016 - Η δράση προωθείται στο πλαίσιο της συμμετοχής του
ΚΕΠΑ στο έργο "Design for ... Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας με
την ανάπτυξη ενός κοινού λογότυπου ... στις αγορές Μπεζεστένι,
Βατικιώτη (Άθωνος) και Βλάλη(Καπάνι).

20. Δεκεμβρίου 2016 - ERGON blog
www.ergonblog.gr/2016_12_01_archive.html
5 Δεκ 2016 - Workshop με θέμα: «Δράση ενίσχυσης της ταυτότητας της
Αγοράς Βλάλη (Καπάνι) στη Θεσσαλονίκη από το ΚΕΠΑ με τη
μεθοδολογία του ...

21. θεσσαλονίκη - Tags - Άρθρα - Michanikos.gr
www.michanikos.gr/.../%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583%2
5CF%2
Αγορά Βλάλη (Καπάνι): Στόχος η προσέλκυση νεότερων
καταναλωτών μέσω ενός ενιαίου logo ... με εξειδικευμένους σε θέματα
αγορών συνεργάτες του ΚΕΠΑ από το εξωτερικό, ... Στόχος αυτής της
πρωτοβουλίας με την ανάπτυξη ενός κοινού λογότυπου είναι να το ...
Το πρώτο είναι να κλειδώσει η παραγγελία των 18 συρμών.

22. Η Αγορά Καπάνι αποκτά το δικό της λογότυπο :: NorthPress.gr
www.northpress.gr/news.php?page_lang=173&cat=85&id=11765
Μία διαφορετική εικόνα θα συναντήσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων
οι επισκέπτες στην αγορά Βλάλη, το γνωστό Καπάνι, καθώς τόσο στις
εισόδους όσο και σε ...
23. Λογότυπο απέκτησε η παραδοσιακή αγορά του Βλάλη (Καπάνι) – ΕΡΤ
www.ert.gr/622455-2016
Πριν από 4 ημέρες - Διαφορετική εικόνα θα συναντήσουν τις ημέρες
των Χριστουγέννων οι επισκέπτες στην ιστορική αγορά Βλάλη, το
γνωστό Καπάνι στη ...

24. Το Καπάνι γιορτάζει την Πέμπτη και καλεί την πόλη σε νέα γνωριμία
voria.gr/article/to-kapani-giortazi-tin-pempti-ke-kali-tin-poli-se-neagnorimia
Πριν από 1 ημέρα - Τώρα που το Καπάνι απέκτησε λογότυπο και τη
δική
του σήμανση, θέλει να παρουσιάσει την ξεχωριστή του
ταυτότητα στους Θεσσαλονικείς.

25. ΑΠΕ-ΜΠΕ: Το Καπάνι γιορτάζει αύριο-πάρτυ με εκπλήξεις
www.praktoreio-macedonia.gr/article/.../To-Kapani-giortazei-auriopartu- me-ekplixei...
Πριν από 10 ώρες - Το Καπάνι γιορτάζει αύριο-πάρτυ με εκπλήξεις ...
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εν λόγω φορείς προσκαλούν όλους τους
πολίτες της Θεσσαλονίκης ...

26. Θεσσαλονίκη: Γιορτή με προσφορές σε νέο πρότυπο σούπερ μάρκετ
www.typosthes.gr/.../thessaloniki-giorti-me-prosfores-se-neo-protuposouper-market-...

29 Οκτ 2016 - Η αλυσίδα Μασούτης γιορτάζει το νέο ανακαινισμένο
πρότυπο σούπερ ... Θεσσαλονίκη: «Ζωντανεύει» με φαγητό και πάρτυ
για 4 ώρες το Καπάνι! ... Λόγω του παγετού και των χιονοπτώσεων
που αναμένονται, κατά την ΕΜΥ.

27. Φαγητό, ποτό και μουσική αύριο στο Καπάνι - dailythess | Ειδήσεις ...
https://www.dailythess.gr/fagito-poto-ke-mousiki-avrio-sto-kapani/
Πριν από 12 ώρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του λογοτύπου
για το Καπάνι ... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εν λόγω φορείς
προσκαλούν όλους τους ... Οι Μπλε γιορτάζουν είκοσι χρόνια με
συναυλίες στη «Ζωντανή Μαύρη Τρύπα».
28. Θεσσαλονίκη: Μεσημεριανό γλέντι αύριο στο Καπάνι – ArenaFM 89,4
...
arenafm.gr › ΠΟΛΙΤΙΚΗ › ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ
Πριν από 4 ώρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του λογοτύπου
για το Καπάνι ... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εν λόγω φορείς
προσκαλούν όλους τους ...

29. «Η Θεσσαλονίκη διασκεδάζει στο Καπάνι» | press724.gr
press724.gr/η-θεσσαλονίκη-διασκεδάζει-στο-καπάν/
«Η Θεσσαλονικη διασκεδαζει στο Καπανι» ... που διοργανώνουν
εντός της αγοράς την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2016 και ώρες 13:0017:00. ... Καπάνι και το γλεντάει

30. ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ: Εκδήλωση «Η Θεσσαλονίκη διασκεδάζει στο Καπάνι ...
www.ergonblog.gr/2017/01/512017.html
Πριν από 10 ώρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του λογοτύπου
για το Καπάνι ... εντός της αγοράς την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2016 και
ώρες 13:00-17:00.

31. Ειδήσεις - Θεσσαλονίκη: "Ζωντανεύει" με... | Palo.gr
www.palo.gr/thessalonikh-nea/thessaloniki-zwntaneyeime...kapani/15502436/
Πριν από 15 ώρες - "Η Θεσσαλονίκη διασκεδάζει στο Καπάνι με ένα
4ώρο πάρτυ για το νέο του λογότυπο! Αύριο, Πέμπτη 5 Ιανουαρίου, οι
φορείς που έστησαν το .

32. thousandnews - ΑΡΧΙΚΗ
www.thousandnews.gr/
Από την Πέμπτη 5 έως και το Σάββατο 7 Ιανουαρίου η Εθνική
Μετεωρολογική ... και μουσική διοργανώνεται στο Καπάνι αύριο
Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2016 και ...

33. Μεσημεριανό πάρτι με ποτό και φαγητό στο Καπάνι - seleo
www.seleo.gr/thessalonikh/229976-mesimeriano-parti-me-poto-kaifagito-sto-kapani
Πριν από 15 ώρες - Το logo που απέκτησε το Καπάνι, είναι η αφορμή
για ένα πάρτι στην ιστορική ... εντός της αγοράς την Πέμπτη 5
Ιανουαρίου 2016 και ώρες 13:00-17:00 ... Σε ποιες περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες ... Οι
άνθρωποι που μας ανοίγουν την «πόρτα» της διασκέδασης στη

34. Το Καπάνι γιορτάζει αύριο το νέο logo του και η Θεσσαλονίκη
διασκεδάζει
thestival.gr/.../285487-to-kapani-giortazei-aurio-to-neo-logo-tou-kai-ithessaloniki-di...
Πριν από 14 ώρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του λογοτύπου
για το Καπάνι ... εντός της αγοράς την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2016 και
ώρες 13:00-17:00.

35. Θεσσαλονίκη: Μεσημεριανό γλέντι αύριο στο Καπάνι | PAOK24
www.paok24.com/thessaloniki/.../thessaloniki-mesimeriano-glentiayrio-sto-kapani
Πριν από 8 ώρες - Το event θα αρχίσει στη 1 το μεσημέρι και θα
κρατήσει ως τις 5.

36. Θεσσαλονίκη: Μεσημεριανό γλέντι αύριο στο Καπάνι | Newsfish.gr
www.newsfish.gr/topika-nea/85947/thessaloniki-mesimeriano-glentiayrio-sto-kapani
Πριν από 8 ώρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του λογοτύπου
για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω της
πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ...

37. Θεσσαλονίκη: Το Καπάνι έχει πλέον το δικό του λογότυπο! (ΦΩΤΟ)
www.typosthes.gr/gr/.../thessaloniki-to-kapani-ehei-pleon-to-diko-toulogotupo-foto-/
20 Δεκ 2016 - Μία διαφορετική εικόνα θα συναντήσουν τις ημέρες των
Χριστουγέννων οι επισκέπτες στην αγορά Βλάλη, το γνωστό Καπάνι,
καθώς τόσο στις ...
38. Το Καπάνι απέκτησε λογότυπο! - seleo
www.seleo.gr/thessalonikh/228852-to-kapani-apektise-logotypo
21 Δεκ 2016 - Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο ...
39. Καπάνι: Η εμβληματική αγορά της Θεσσαλονίκης αλλάζει λογότυπο και
...

www.protothema.gr/.../kapani-i-emvlimatiki-agora-tis-thesslonikisallazei-logotupo-k...
Πριν από 2 ημέρες - "Σήμερα γιορτάζουμε την κοινή ταυτότητα του
Καπανιού", ανέφερε η υπεύθυνη του τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων ΚΕΠΑ, Αγγελική ...
40. Το Καπάνι απέκτησε το... λογότυπο του! (ΦΩΤΟ-VIDEO) | ThessNews
www.thessnews.gr/article/17405/to-kapani-apektise-to-logotypo-toufoto-video
Πριν από 2 ημέρες - Το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του έργου Design for
Europe της Ευρωπαϊκής ... «Το λογότυπο και η απόκτηση ταυτότητας
στο Καπάνι ελπίζω ότι είναι ...
41. Γλέντι σήμερα στο Καπάνι για το νέο logo της αγοράς - VORIA.gr
www.voria.gr/article/glenti-simera-sto-kapani-gia-to-neo-logo-tisagoras
Πριν από 2 ημέρες - Το λογότυπο για το Καπάνι δημιουργήθηκε με
πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με το Σύλλογο
Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου, το ...
42. ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ: Εκδήλωση «Η Θεσσαλονίκη διασκεδάζει στο Καπάνι ...
www.ergonblog.gr/2017/01/512017.html
Πριν από 3 ημέρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του
λογοτύπου για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω
της πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ σε ...
43. Το πρώτο γλέντι της χρονιάς στο Καπάνι - Parallaxi Magazine
https://parallaximag.gr/thessaloniki/maties-ston.../proto-glenti-tischronias-sto-kapani
Πριν από 2 ημέρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του
λογοτύπου για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω
της πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ...
44. Λογότυπο απόκτα η Κεντρική Αγορά Καπάνι | Karfitsa.gr
www.karfitsa.gr › Αρχική › Κοινωνία
12 Δεκ 2016 - Αρχική Κοινωνία Λογότυπο απόκτα η Κεντρική Αγορά
Καπάνι ... Κεντρική Αγορα Καπάνι, υλοποίει το έργο «Design for
Europe» και το ΚΕΠΑ.
45. Θεσσαλονίκη: Το Καπάνι γιόρτασε το νέο λογότυπο! (ΦΩΤΟ)
www.typosthes.gr/.../thessaloniki-mesimeriani-giorti-gia-to-neologotupo-gia-to-kapa...
Πριν από 2 ημέρες - Tο λογότυπο δημιουργήθηκε μέσω της
πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων
σε συνεργασία με το Σύλλογος ...
46. Θεσσαλονίκη: Γιορτή στο «Καπάνι» για το νέο λογότυπο - ThessPress
www.thesspress.gr › ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πριν από 1 ημέρα - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Επαγγελματιών ...

47. Θεσσαλονίκη: Η αγορά «Καπάνι» αποκτά το δικό της logo (pic ...
www.newsfish.gr/thessaloniki/.../thessaloniki-i-agora-kapani-apokta-todiko-tis-logo-...
20 Δεκ 2016 - Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο ...
48. Θεσσαλονίκη: Καταστηματάρχες επιχειρούν να ξαναζωντανέψουν την
...
www.altsantiri.gr › Αρχική › ΕΛΛΑΔΑ
Πριν από 2 ημέρες - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Επαγγελματιών ...
49. ΚΕΠΑ - Αποτελέσματα για: ΚΕΠΑ | Palo.gr
www.palo.gr/search/?kwd=ΚΕΠΑ
Πριν από 1 ημέρα - και να πιουν με τη συνοδεία μουσικής. Το
λογότυπο για το Καπάνι δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ
και σε συνεργασία με το Σύλλογο ...
50. thousandnews - Πάρτυ στο Καπάνι με φαγητό και εκπλήξεις ...
www.thousandnews.gr/.../225886-party-sto-kapani-me-fagito-kaiekplikseis-binteo-fo...
Πριν από 1 ημέρα - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του λογοτύπου
για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω της
πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ...
51. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι» στη Θεσσαλονίκη
...
www.newsbeast.gr/.../prospathies-na-xanazontanepsi-i-agora-kapanisti-thessaloniki
Πριν από 2 ημέρες - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Επαγγελματιών ...
52. [Thestival]: Θεσσαλονίκη: Γλέντι και δώρα σήμερα στο Καπάνι - Η ...
www.multi-news.gr › ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Πριν από 2 ημέρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του
λογοτύπου για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω
της πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ σε ...
53. Προσπάθειες να ζωντανέψει ξανά η ιστορική αγορά «Καπάνι»
https://www.ekirikas.com/προσπάθειες-να-ζωντανέψει-ξανά-η-ιστο/

Πριν από 1 ημέρα - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Επαγγελματιών ...
54. ΚΕΠΑ | Ειδήσεις - Νέα | KEPA
www.inewsgr.com/t/κεπα_kepa.htm
Κεπα | Ειδήσεις, Φωτογραφίες, Video, Τελευταία Νέα από το
iNewsgr.com | Kepa. ... Θεσσαλονίκη: Η αγορά Καπάνι αλλάζει
λογότυπο και το γιορτάζει δεόντως ...
55. ΑΠΕ-ΜΠΕ: Το Καπάνι γιορτάζει αύριο μεσημεριανό πάρτυ με φαγητό
...
www.praktoreio-macedonia.gr/.../To-Kapani-giortazei-auriomesimeriano-partu-me-f...
Πριν από 3 ημέρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του
λογοτύπου για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω
της πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ...
56. Kapani Graphix | Facebook
https://el-gr.facebook.com › Τοποθεσίες › Θεσσαλονίκη
Featured 3ΚοινωνίαΘεσσαλονίκη: Το Καπάνι απέκτησε λογότυπο! ...
το γνωστό Καπάνι, το ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ Φορέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων στο πλαίσιο της σ.
57. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι» στη ... FlorinaOut.gr
florinaout.com › Plus › Ελλάδα
Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι», δημιουργήθηκε με
πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου, ...
58. Μεσημεριανό πάρτι σήμερα με ποτό και φαγητό στο Καπάνι
roykoymoykoy.blogspot.com/2017/01/blog-post_85.html
Πριν από 3 ημέρες - Το logo που απέκτησε το Καπάνι, είναι η αφορμή
για ένα πάρτι στην ... που δημιουργήθηκε μέσω της πρωτοβουλίας του
ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ Φορέας ...
59. Το Καπάνι γιορτάζει σήμερα με εκπλήξεις και δώρα! | ThessVoice | Τα
...
thessvoice.gr/to-kapani-giortazei/
Πριν από 2 ημέρες - Το Καπάνι γιορτάζει σήμερα με εκπλήξεις και
δώρα! ... (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω της πρωτοβουλίας
του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ Φορέας ... με το νέο λογότυπο της Αγοράς
Καπάνι με τη χρήση της καινοτόμας εφαρμογής ...
60. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι» στη ... - arouraios
arouraios.gr/2017/01/προσπάθειες-να-ξαναζωντανέψει-η-αγορ/

Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι», δημιουργήθηκε με
πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου, ...

61. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι» στη Θεσσαλονίκη
dagoto.gr/προσπάθειες-να-ξαναζωντανέψει-η-αγορ/
Πριν από 1 ημέρα - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Επαγγελματιών ...
62. Φαγητό, ποτό και μουσική αύριο στο Καπάνι - dailythess | Ειδήσεις ...
https://www.dailythess.gr/fagito-poto-ke-mousiki-avrio-sto-kapani/
Πριν από 3 ημέρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του
λογοτύπου για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω
της πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ...
63. nostos-music.blogspot
nostos-music.blogspot.com/2017/01/banners.html
Πριν από 23 ώρες - Θεσσαλονίκη: Το Καπάνι απέκτησε λογότυπο! ...
και χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), στο ...
64. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι» στη Θεσσαλονίκη
...
breaking100news.com/gr/ψυχαγωγία/προσπάθειες-ναξαναζωντανέψει-η-αγορ/
Πριν από 2 ημέρες - Το πάρτι γνωριμίας που διοργάνωσε σήμερα στο
Καπάνι, το ΚΕΠΑ, για ... το Καπάνι το δικό του λογότυπο καλούν
τους πολίτες να φάνε και να ...
65. ΑΠΕ-ΜΠΕ: Οι παραδοσιακές αγορές του ιστορικού κέντρου της ...
www.praktoreio-business.gr/articleview.php?id=1175
5 Δεκ 2016 - Η δράση προωθείται στο πλαίσιο της συμμετοχής του
ΚΕΠΑ στο έργο ... η προτεινόμενη παρέμβαση να είναι η ανάπτυξη
κοινού λογότυπου με στόχο την ... στις αγορές Μπεζεστένι, Βατικιώτη
(Άθωνος) και Βλάλη(Καπάνι).
66. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ...
www.esepim.gr/tag/θεσσαλονίκη/
Το Καπάνι γιορτάζει αύριο το νέο logo του και η Θεσσαλονίκη
διασκεδάζει ... του ΚΕΠΑ σε συνεργασία με το Σύλλογο
Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου, ...
67. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι» στη ... NewsCast.gr

www.newscast.gr/.../fp_prospatheies_na_xanazontanepsei_i_agora_k
apani_sti_thessal...
Πριν από 2 ημέρες - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Επαγγελματιών ...
68. Νέα Νέα - NEANEA.gr - ΝΕΑ ΝΕΑ - Όλα τα νέα από τις σημαντικότερες
...
νεανεα.gr/default.aspx?cat=1&goto=60
Θεσσαλονίκη: Η αγορά Καπάνι αλλάζει λογότυπο και το γιορτάζει
δεόντως [εικόνες .... ανέφερε η υπεύθυνη του τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων ΚΕΠΑ, ...
69. 3d Architecture Decoration: Σχεδιασμός πισίνας και περιβάλλοντος ...
3darchdeco.blogspot.com/2013/11/blog-post_29.html
«Η Θεσσαλονίκη διασκεδάζει στο Καπάνι»- Δελτίο τύπου - Tuesday,
January 03, ... 2017; Ανακοίνωση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την καταληκτική
ημερομηνία ...
70. #youthnest | Insharee
insharee.com/t/youthnest
επαγγελματίες στο Καπανι για την δημιουργία κοινής ταυτότητας της
αγοράς. ... έμπειρους συνεργάτες απο το ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης & το
@designcouncil απο ...
71. Newspod | Όλα τα νέα της ημέρας σε ένα σημείο!
www.newspod.gr/?h=18
Καπάνι: Η εμβληματική αγορά της Θεσσαλονίκης αλλάζει λογότυπο
και το γιορτάζει ... ανέφερε η υπεύθυνη του τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων ΚΕΠΑ, ...
72. Καπάνι: Φως στα πολλά προβλήματα - Ευκαιρία για νέα αρχή το σήμα
...
mysalonika.gr › Events
Πριν από 2 ημέρες - Το πάρτι γνωριμίας που διοργάνωσε σήμερα στο
Καπάνι, το ΚΕΠΑ, για ... το λογότυπα για το Καπάνι δημιουργήθηκε
με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ ...
73. Θεσσαλονίκη: Η αγορά Καπάνι αλλάζει λογότυπο και το ... iefimerida.gr
www.iefimerida.gr/.../thessaloniki-i-agora-kapani-allazei-logotypo-kaigiortazei-deont...
Πριν από 2 ημέρες - Η εμβληματική αγορά «Καπάνι», στη
Θεσσαλονίκη γιορτάζει το νέο λογότυπο με φαγητό, ποτό, μουσική και
δώρα!

74. Το Καπάνι αποκτά «σήμα κατατεθέν» | Εφημερίδα Μακεδονία
https://makthes.gr › Οικονομία › Το Καπάνι αποκτά «σήμα κατατεθέν»
Το Καπάνι αποκτά «σήμα κατατεθέν». Μέσω του έργου "Design for
Europe". 11/12/2016 - 19:28. 175. Με στόχο την ανάδειξη της
ταυτότητας της αγοράς Βλάλη ...
75. Το Καπάνι γιορτάζει αύριο το νέο logo του και η Θεσσαλονίκη ...
www.myportal.gr/portal/το-καπάνι-γιορτάζει-αύριο-το-νέο-logo-του-κ/
Πριν από 3 ημέρες - Το Καπάνι γιορτάζει αύριο το νέο logo του και η
Θεσσαλονίκη διασκεδάζει ... της αγοράς την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου
2016 και ώρες 13:00-17:00.

76. Θεσσαλονίκη: Γιορτή στο «Καπάνι» για το νέο λογότυπο | Εφημερίδα
...
https://makthes.gr › ... › Θεσσαλονίκη: Γιορτή στο «Καπάνι» για το νέο
λογότυπο
Πριν από 2 ημέρες - Εντατικές προσπάθειες, προκειμένου να
ζωντανέψει και πάλι η αγορά «Καπάνι» (αγορά Βλάλη) στο ιστορικό
κέντρο της Θεσσαλονίκης, με στόχο ...

77. Μεσημεριανό happening με φαγητό, ποτό και μουσική στο Καπάνι για
...
www.cityportal.gr/articles_det1.asp?subcat_id=16&tz=1&article_id=911
29
Η Θεσσαλονίκη διασκεδάζει στο Καπάνι με ένα 4ώρο πάρτυ για το νέο
του λογότυπο! Οι φορείς που έστησαν το logo περιμένουν τους
Θεσσαλονικείς να το ...

78. Καπάνι: Φως στα πολλά προβλήματα - Ευκαιρία για νέα αρχή το σήμα
...
www.voria.gr/article/to-kapani-diatheti-taftotita-alla-ke-pollaprovlimatavid
Πριν από 2 ημέρες - ΚΑΠΑΝΙ: ΦΩΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΤΟ ΣΗΜΑ (VID) ... από Άννη Καρολίδου.
ΚΑΠΑΝΙ: ΦΩΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ...

79. Καπάνι: Η εμβληματική αγορά της Θεσσαλονίκης αλλάζει λογότυπο και
...
www.readnews.gr/3513120-kapani-i-emvlimatiki-agora-tisthessalonikis-allazei-logot...
Πριν από 2 ημέρες - Καπάνι: Η εμβληματική αγορά της Θεσσαλονίκης
αλλάζει λογότυπο και το ... τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΚΕΠΑ, Αγγελική Μπάρακλη ...

80. Θεσσαλονίκη: Η αγορά Καπάνι αλλάζει λογότυπο και το γιορτάζει ...
newsone.gr/.../1342091-thessaloniki-i-agora-kapani-allazi-logotipokai-to-giortazi-de...
Η εμβληματική αγορά «Καπάνι», στη Θεσσαλονίκη γιορτάζει το νέο
λογότυπο με ... του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΕΠΑ,
Αγγελική Μπάρακλη.
81. Το Καπάνι γιορτάζει αύριο το νέο logo του και η Θεσσαλονίκη
διασκεδάζει
www.thestival.gr/.../285487-to-kapani-giortazei-aurio-to-neo-logo-toukai-i-thessalon...
Πριν από 3 ημέρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του λογοτύπου
για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω της
πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ σε ...

82. http://www.northpress.gr/news.php?lang=173&cat=85&id=12211

83. «Η Θεσσαλονίκη διασκεδάζει στο Καπάνι» | press724.gr
press724.gr/η-θεσσαλονίκη-διασκεδάζει-στο-καπάν/
5 Ιαν 2016 - «Η Θεσσαλονικη διασκεδαζει στο Καπανι» ... που
δημιουργήθηκε μέσω της πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ σε συνεργασία με
... Καπάνι και το γλεντάει!

84. Λογότυπο απέκτησε η αγορά στο Καπάνι (video) - ΕΡΤ
www.ert.gr/logotypo-apektise-agora-sto-kapani-video/
Το νέο λογότυπο που απέκτησε η κεντρική αγορά στο Καπάνι, ήταν η
αφορμή για ένα τετράωρο πάρτυ που στήθηκε από το πρωί, στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης.
85. Γλέντι και δώρα σήμερα στο Καπάνι - Η Αγορά γιορτάζει το νέο της
logo
www.europeone.gr › ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πριν από 2 ημέρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του
λογοτύπου για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω
της πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ σε ...
86. https://www.youtube.com/watch?v=6LBx7PXK5h4

87. https://www.youtube.com/watch?v=F1qQI8sYvbM

88. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι» στη ... - tsotili-com
tsotili-com.blogspot.com › ΕΛΛΑΔΑ

Πριν από 1 ημέρα - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Επαγγελματιών ...

89. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι ... - magdasnews
magdasnews.gr/προσπάθειες-να-ξαναζωντανέψει-η-αγορ/
Πριν από 2 ημέρες - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με ... ή selfie με το νέο λογότυπο, με τη χρήση της
καινοτόμας εφαρμογής Bubbllz ...

90. Λογότυπο απέκτησε η αγορά στο Καπάνι (video) - Greece - Shafaqna
greece.shafaqna.com/GR/GR/756156
Πριν από 2 ημέρες - Το νέο λογότυπο που απέκτησε η κεντρική
αγορά στο Καπάνι, ήταν η αφορμή για ένα τετράωρο πάρτυ που
στήθηκε απο το πρωί, στο κέντρο της ...

91. Σύλλογος Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου - ΣΕΠΙΚ | Facebook
https://el-gr.facebook.com/Σύλλογος-Επαγγελματιών-ΙστορικούΚέντρου-ΣΕΠΙΚ-289...
Ευχαριστούμε θερμά το ΚΕΠΑ το οποίο σε συνεργασία με το Resilient
... τους, που είναι η δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας/λογότυπου ,
της αγοράς Καπάνι, που θα αναδείξει και θα ωφελήσει την Αγορά. ...
To «άσυλο» της Ικτίνου | Karfitsa.gr.

92. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης - 5/1/2017 - Πρωτοσέλιδα
https://www.frontpages.gr/d/20170105/44/Τύπος-Θεσσαλονίκης
Πριν από 2 ημέρες - Recognized text: ΓΙΑ ΤΟ ΝΕ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Το Καπάνι γιορτάζει σήμερα
Ανοιξαν 1.666 θέσεις εργασίας ..
93. Πως θα κάνεις τα μάτια σου να φαίνονται μεγαλύτερα - Ingossip.gr
ingossip.gr/paraxena/627184-pos-tha-kanis-ta-matia-sou-na-fainontaimegalitera
Θεσσαλονίκη: Η αγορά Καπάνι αλλάζει λογότυπο και το γιορτάζει
δεόντως [εικόνες & βίντεο]. Πως θα κάνεις τα μάτια σου να φαίνονται
μεγαλύτερα. Google +

94. Καπάνι: Φως στα πολλά προβλήματα - Ευκαιρία για νέα αρχή

το σήμα ...
mysalonika.gr › Events

Πριν από 2 ημέρες - Με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής
υπενθυμίζεται ότι το λογότυπα για το Καπάνι δημιουργήθηκε με
πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε ...
95. Το Καπάνι αλλάζει λογότυπο - INLIFE by INPAOKINLIFE by

INPAOK
inlife.inpaok.com/2017/01/05/καπάνι
Πριν από 2 ημέρες - Η γιορτή αυτή δημιουργήθηκε μέσω της
πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ σε ... με το νέο λογότυπο της Αγοράς
Καπάνι με τη χρήση της εφαρμογής ...
96. Προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η αγορά «Καπάνι ... -

RealOraiokastro
realoraiokastro.gr/προσπάθειες-να-ξαναζωντανέψει-η-αγορ/
Πριν από 2 ημέρες - Τονίζεται, ότι οι το λογότυπο για το «Καπάνι»,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Επαγγελματιών ...
97. Το Καπάνι γιορτάζει – Μουσική και πολλές εκπλήξεις για ... ThessNews
www.thessnews.gr/.../to-kapani-giortazei-–-mousiki-kai-pollesekplixeis-gia-tou-episk...
Πριν από 4 ημέρες - Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του λογοτύπου
για το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) που δημιουργήθηκε μέσω της
πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ...

97. http://www.athensvoice.gr/taste/kapa-simainei-kapani-metarrythmizetai
Κάπα σημαίνει: το Καπάνι μεταρρυθμίζεται

