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Fungsi Plasa Pameran Industri selama ini telah terbukti menjadi

ajang promosi IKM yang terukur baik khususnya bagi para IKM
Pemula yang belum mampu dan mandiri untuk melakukan

Promos, hasil karyanya. Pada kesempatan ini, Saya
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga
pameran ini dapat terselenggara dengan baik.

Akhirnya, dengan mengucapkan "BismiHahirrahmanirrahimGe.ar Produk Unggu.an Jawa Timur di Plasa Pameran

industn ini, Saya nyatakan resmi dibuka. Se .mat mengikuti

Pameran, semoga Allah SWT meridhoi upaya kita semua.
Terima kasih.
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