
 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας   
Ευάγγελου Κούκουζα 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο   

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην «IFE LONDON 2023» 
20-22 Μαρτίου 2023, στο Λονδίνο. 

 

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων 

και Ποτών « The International Food & Drink Event 2023 » που θα πραγματοποιηθεί από 20 

έως και 22 Μαρτίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Excel στο Λονδίνο.   
Η IFE, International Food & Drink Event, συγκεντρώνει περισσότερους αγοραστές και 

προμηθευτές Τροφίμων και Ποτών από οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(+25.000 επισκέπτες,+1.260 εκθέτες από +91 χώρες). 

Κάθε δύο χρόνια, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε 

ξένες αγορές , να εμπνεύσουν ή ακόμη να εμπνευστούν και να προσθέσουν κάποιο νέο 

προϊόν στην δική τους επιχείρηση. 

Για περισσότερα από 40 έτη, η IFE συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη 

πλατφόρμα προμήθειας προϊόντων για ανώτερους αγοραστές από όλους τους τομείς λιανικής, 

χονδρικής, διανομής, εισαγωγής & εξαγωγής και υπηρεσιών τροφίμων. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετάσχει στην μεγαλύτερη και σημαντικότερη εμπορική 

έκθεση τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ομαδικό περίπτερο εμβαδού 24 τ.μ. για 

την φιλοξενία των εταιρειών της Περιφέρειας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και 

της επιχειρηματικότητας των συμμετεχουσών  επιχειρήσεων της.  

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 για το ομαδικό περίπτερο εμβαδού 24 τ.μ. ανέρχεται στα 
400 € + Φ.Π.Α.  

Επίσης το κόστος εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης ήτοι 450 € + Φ.Π.Α.  
θα καλυφθεί από κάθε εκθέτη χωριστά, όπως και τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης 

των εμπορευμάτων. 
Η επιδότηση δεν περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης και διαμονή. 

Λόγω περιορισμένου χώρου θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση, να 
συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την 

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00: 

 

https://forms.gle/1NXn6EAjVMwj7YJ96  
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

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

 
Συνημμένο: Φωτορεαλιστική απεικόνιση του περιπτέρου της Περιφέρειας. 
 

 
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

Ευάγγελος Κούκουζας  
 Αντιπεριφερειάρχης  

Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

 

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

2231030190 
 

IFE - THE 
INTERNATIONAL FOOD & 

DRINK EVENT 2023, 
Λονδίνο 

 
Αιτήσεις έως 14 

Φεβρουαρίου 2023 

 
https://www.promosolution.n

et/exhibition/ife-london/  
 

Κόστος ανά Εκθέτη: 

 
400 € + Φ.Π.Α. για το ομαδικό 
περίπτερο εμβαδού 24 τ.μ.  + 

το κόστος εγγραφής στον 
κατάλογο της έκθεσης ήτοι 
450 € + Φ.Π.Α. όπως και τα 

έξοδα μεταφοράς και 
ασφάλισης εμπορευμάτων. 

 
Στο κόστος συμμετοχής 
συμπεριλαμβάνονται: 

 

- Ενοίκιο χώρου 

- Κατασκευή Περιπτέρου 
πάτωμα και τοιχοποιία 
μελαμίνης με πλήρη 
εξοπλισμό. 

 
Παροχές περιπτέρου : 

 

- 1 infodesk με λογότυπο ανά 
εκθέτη, 

-  1 βιτρίνα ανά εκθέτη για 
τοποθέτηση προϊόντων, 

- 1 σκαμπό ανά εκθέτη,  

- 1 καλαθάκι ανά εκθέτη και 
επαρκή αριθμό τραπεζιών με 
4 καρέκλες το καθένα έκαστο 
για κοινή χρήση. 
 

Τομείς έκθεσης:  

- Αρτοσκευάσματα, σνάκ,  

- Είδη ζαχαροπλαστείου,  
- Ποτά,  

- Είδη παντοπωλείου,  

- Τρόφιμα ψυγείου και 
κατεψυγμένα,  

- Health & Wellbeing,  
- international pavilions, 

Specialty Food, 

-  Vegan, Plant based. 

https://forms.gle/1NXn6EAjVMwj7YJ96
mailto:info@kye.com.gr

