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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο   

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση «SUMMER FANCY FOOD SHOW 
2023» 

25-27 Ιουνίου 2023, JACOB JAVITS, Νέα Υόρκη 

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη 67η Διεθνή 

Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023», που θα 

πραγματοποιηθεί από 25 έως και 27 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Jacob Javits, στη Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.   
Η 67η Διεθνής Έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον σύνδεσμο «Specialty 

Food Association», στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 3.300 μέλη και θεωρείται ως 

η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση τροφίμων και ποτών της Βορείου Αμερικής και 

αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους 

εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της 

διανομής, της μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και 

του Τύπου.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετάσχει δυναμικά για τέταρτη φορά στην 

επαγγελματική έκθεση τροφίμων και ποτών, με δεδομένη τη στροφή των Αμερικανών 

στην υγιεινή μεσογειακή διατροφή, το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και την 

ακμάζουσα Ελληνική Παροικία, οι Η.Π.Α. είναι βασική αγορά στόχος για τις ελληνικές 

εξαγωγές. 

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 στην έκθεση, καθώς και η κατασκευή του περιπτέρου 

στηρίζεται οικονομικά κατά 70% από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο 

του στρατηγικού της σχεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

εξωστρέφειας. 

Το κόστος συμμετοχής ανά εκθέτη για περίπτερο 9,3 τ.μ. ανέρχεται στα 2.070 € 
(πλέον Φ.Π.Α.)  

Τα γωνιακά περίπτερα επιβαρύνονται  με 10% επιπλέον κόστος που καταβάλει  
αποκλειστικά ο εκθέτης στο σύνολό του. 

Η επιδότηση δεν περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης και διαμονής & έξοδα μεταφοράς 
εμπορευμάτων  

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση, να 

συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε συνημμένη, μέχρι την 

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 

(αποστολή στο f.zogopoulou@eg.gov.gr και κοινοποίηση στο info@kye.com.gr), 

διευκρινίζοντας ότι η αίτηση αφορά στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Λόγω περιορισμένου χώρου θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

 
Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)  
Τηλ.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

 
Συνημμένο: 

− Αίτηση Συμμετοχής Summer Fancy Food Show 2023.docx 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ – KYE 
info@kye.com.gr 

2231030190 
 

SUMMER FANCY FOOD 
SHOW 2023 

JACOB JAVITS, Νέα 
Υόρκη 

 
Αιτήσεις έως 17 

Φεβρουαρίου 2023 

 
https://www.specialtyfood.co

m/shows-events/summer-
fancy-food-show/ 

 

Κόστος ανά Εκθέτη: 
2.070 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 
Στο κόστος συμμετοχής 
συμπεριλαμβάνονται: 

- Ενοίκιο χώρου 

- Κατασκευή Περιπτέρου με 
πλήρη εξοπλισμό stand 

- Τεχνικές και λειτουργικές 
δαπάνες του περιπτέρου 
(παροχή και κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος, 
καθαρισμός stand) 

- Επιτόπια παρουσία 
υπαλλήλων της Enterprise 
Greece για το σύνολο των 
εκθετών 

- Καταχώρηση του εκθέτη 
στον επίσημο κατάλογο της 
Έκθεσης - Έκδοση έντυπου 
καταλόγου εκθετών 

 
Προϊόντα που προβάλλονται: 

- Γαλακτοκομικά προϊόντα 

- Έτοιμα γεύματα 

- Ορεκτικά 

- Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής 
& αρτοποιίας 

- Μέλι 

- Καφές & Τσάι, σοκολάτα, 

- Μαρμελάδες, δημητριακά, 

- Χυμοί, μη αλκοολούχα ποτά, 
αναψυκτικά 

- Βιολογικά προϊόντα, όσπρια, 

- Τρόφιμα, Gourmet 

- Ιχθυρά 

- Σπεσιαλιτέ 

- Κατεψυγμένα προϊόντα 

- Σάλτσες 

- Λάδι 

- Ξύδι 

- Ρύζι 

- Ζυμαρικά 

- Φρούτα & λαχανικά (φρέσκα, 
κατεψυγμένα, αποξηραμένα 
ή κονσερβοποιημένα) 

- Μπαχαρικά 
- Κρασιά 
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