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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στα περίπτερα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2023» 

11 – 15 Ιανουαρίου 2023, Athens Metropolitan Expo 
 

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη Διεθνή 
Έκθεση τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2023», η 
οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2023, στο 
Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo,στην Αττική.  
Η Έκθεση αποτελεί την μεγαλύτερη και ολοκληρωμένη επαγγελματική έκθεση 
στο χώρο, με τη μέγιστη εμπορική αποτελεσματικότητα, καθώς την 
επισκέπτονται επαγγελματίες του κλάδου με καταστήματα τουριστικών ειδών 
και ενδυμάτων, ξενοδοχεία, τουριστικά mini market, καταστήματα κεραμικών, 
κοσμηματοπωλεία και καταστήματα παραδοσιακών τροφίμων και ποτών. 
Παράλληλα με τις Παρουσίες διεξάγονται στον ίδιο χώρο, τις ίδιες ημερομηνίες 
οι εμπορικές εκθέσεις Λαϊκή Τέχνη και Τέχνημα. 
Η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση, 
με εκθεσιακό χώρο των 54 τ.μ. στο HALL 1, με τα αντίστοιχα εκθέματα 
τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, θέλοντας να προωθήσει τον 
τουριστικό κλάδο και το εμπόριό του. 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, είναι να εδρεύουν εντός 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, η επωνυμία της επιχείρησης ή η 
ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων δεν πρέπει να παραπέμπει σε άλλη 
Περιφέρεια. 

Το κόστος συμμετοχής κάθε εκθέτη ανέρχεται στα 200€ + Φ.Π.Α. 
Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση, 
να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής μέσω του παρακάτω συνδέσμου, 
μέχρι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι: 

 

https://forms.gle/hK8mmf2t331yRVZ37 

 
Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι 
μεγαλύτερος από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας. Θα μεριμνήσουμε ώστε στις συμμετοχές να υπάρχουν 
εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 
Για την κατοχύρωση της αίτησης συμμετοχής σας πρέπει να γίνει άμεση 
αποστολή των Στοιχείων Μητρώου - Επιχείρησης προς το ΚΥΕ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kye.com.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)  
2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 

KYE 
info@kye.com.gr. 

2231030190 
 

«ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2023» 
 
Αιτήσεις έως: 20 Δεκεμβρίου 

2022, ώρα 12:00 
 

Κόστος συμμετοχής: 
200€ + ΦΠΑ 

 
Site: 

https://www.parousies.gr/ 
 

Παροχές Περιπτέρων: 
- Ατομικό περίπτερο 9τ.μ.  
- Δομή αλουμινίου με πλάτες 

από μελαμίνη 
- Επωνυμία της εταιρίας στη 

μετώπη του περιπτέρου  
- 1 γραφείο 
- 2 καρέκλες  
- Μοκέτα 
- 1 Spot led ιτων 100 watt ανά 

3 τ.μ. περιπτέρου 
- Δωρεάν προσκλήσεις 

επισκεπτών 
- Καθαρισμός περιπτέρων 
- Ιατρική κάλυψη 
- Ασφάλεια –Φύλαξη 
- Ειδικές κάρτες εκθετών 
- Γενική Ασφαλιστική κάλυψη 

της έκθεσης 
- Στάθμευση εκθετών και 

επισκεπτών 
 

Κατηγορίες Εκθεμάτων: 
- Είδη λαϊκής τέχνης 
- Ασημένια Κοσμήματα/Μπιζού 
- Δερμάτινα / Υφαντά / 

Κεντήματα 
- Αγιογραφίες/ Εικόνες / 

Αγάλματα 
- Ξυλόγλυπτα /Πίνακες 
- Μινιατούρες / Διακοσμητικά 
- Είδη ταξιδίου 
- Τουριστικά είδη/ Ενδύματα / 

Υποδήματα 
- Μπρούτζινα/Κεραμικά 

 
 

Συνημμένο αρχείο: 
- Κάτοψη του HALL 1 με τη 

θέση της Περιφέρειας 
 


