
 
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε         
Επηρεηξεκαηηθόηεηαο & Εμσζηξέθεηαο        
Επάγγεινπ Κνύθνπδα 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ  

γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζην πεξίπηεξν   
ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Ειιάδαο ζηελ «THE DESIGN SHOW CAIRO 2023» 

01-03 Ιοσνίοσ 2023, CAIRO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTER CAIRO – 
EGYPT. 

 

H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο αλαθνηλψλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ κεγαιχηεξε θαη πην ζεκαληηθή 

έθζεζε Αξρηηεθηνληθήο  πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, ηνπ Εζσηεξηθνχ θαη 

Εμσηεξηθνχ Σρεδηαζκνχ, ησλ Σρεδίσλ Πξντφλησλ, θαη Σρεδίσλ Τνπίνπ. Η Έθζεζε «THE DESIGN SHOW 

CAIRO 2023» ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 01 έσο θαη 03 Ινπλίνπ 2023, ζην Δηεζλέο Σπλεδξηαθφ & 

Εθζεζηαθφ Κέληξν ζην Κάηξν  ηεο Αηγχπηνπ.   

Η έθζεζε απεπζχλεηαη ζε Αξρηηέθηνλεο, Δηαθνζκεηέο, Σπκβνχινπο Κηηξίσλ θαη Μεραληθψλ,  

Πξνγξακκαηηζηέο Σρεδηαζκνχ, θαη Τνπνγξάθνπο. Πεξηιακβάλεη Εηαηξείεο Καηαζθεπήο Επίπισλ 

Εζσηεξηθνχ θαη Εμσηεξηθνχ ρψξνπ, Εηαηξείεο Σρεδηαζκνχ Εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη Τνπίνπ, Αξρηηεθηνληθφ 

Φσηηζκφ, Εμνπιηζκφ θήπνπ, Εμνπιηζκφ Πξνκεζεπηψλ θαη Εξγνιάβσλ, Εηαηξείεο Αλαθαίληζεο, 

Σθπξφδεκα, Μάξκαξν, Πξντφληα  Αινπκηλίνπ,  Μεραλνινγηθά, Ηιεθηξνινγηθά θαη Υδξαπιηθά, Σπζηήκαηα 

ήρνπ θαη εηθφλαο, Χπραγσγία, θαη Σπζηήκαηα Αζθάιεηαο. Η ελ ιφγσ έθζεζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθζέηεο λα δεκηνπξγήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο, θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηειεπηαίεο θαηλνηνκίεο 

ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ζρεδηαζκφ.  

Η Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδαο ζα ζπκκεηάζρεη δπλακηθά κε πεξίπηεξν 60 η.κ. δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 
ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ εληφο ηεο ρσξηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο λα ζπκκεηέρνπλ, κε ζηφρν ηελ 
επίηεπμε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ θαη ηε δηακφξθσζε ζπλεξγεηψλ θαη δηθηπψζεσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
εμσζηξέθεηαο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη λα εδξεχνπλ εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο 

Ειιάδαο, θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ηα πξνβαιιφκελα πξντφληα λα κελ παξαπέκπνπλ ζε 

άιιε Πεξηθέξεηα.  

Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά θαηά 

90% απφ ηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδαο, ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο. 

Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά εθζέηε γηα αηνκηθφ πεξίπηεξν ηνπιάρηζηνλ 12 η.κ αλέξρεηαη ζηα 600 €  
(απαιιάζζεηαη απφ Φ.Π.Α.) 

Η επιδόηηζη δεν πεπιλαμβάνει έξοδα μεηακίνηζηρ και διαμονήρ, και έξοδα μεηαθοπάρ εκθεμάηυν.  

Παξαθαινχκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, λα ππνβάιινπλ αίηεζε 
ζπκκεηνρήο έσο θαη ηελ  Παξαζθεπή 24 Φεβξνπαξίνπ 2023 θαη ψξα 12:00, ζπκπιεξψλνληαο ηελ 

ζρεηηθή θφξκα πνπ ζα βξείηε ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν.  

Η αίηεζή ζαο ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ εμόθιεζε ηνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο, κεηά θαη ηελ ιήςε 
επηβεβαησηηθνύ e-mail  πνπ ζα ιάβεηε από ην ΚΤΕ αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ελ ιόγσ 

έθζεζε.    

https://forms.gle/hkHd4azaKqQSCmdS7 
 

Λόγω περιορισμένοσ τώροσ θα τηρηθεί ασστηρά σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληρουορίες: 

 

 
Κεληξηθή Δνκή Κέληξνπ Υπνζηήξημεο Επηρεηξήζεσλ (ΚΥΕ)  
Τει.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

 
Σςνημμένο: Κάηοτη ηος Εκθεζιακού σώπος με ηη θέζη ηηρ Πεπιθέπειαρ. 
 
 

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο, 
Επάγγεινο Κνύθνπδαο  
 Αληηπεξηθεξεηάξρεο  

Επηρεηξεκαηηθόηεηαο & Εμσζηξέθεηαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ – KYE 
info@kye.com.gr 

2231030190 
 

THE DESIGN SHOW CAIRO 
2023 

Δηεζλέο πλεδξηαθό & 
Εθζεζηαθό Κέληξν - Κάηξν  

Αίγππηνο 

 

Αηηήζεηο έσο 24 
Φεβξνπαξίνπ 2023 

 
Site 

http://www.greenhemisfer-
com.translate.goog/the-design-

show-cairo.html 
 

Κόζηνο αλά Εθζέηε: 
600 € (απαιιάζζεηαη από Φ.Π.Α.) 

 

Παξνρέο πεξηπηέξνπ: 
- Δηαθξηηά αηνκηθά πεξίπηεξα 12 

η.κ 
 

- Δνκή Octanorm αζεκί 
αινπκηλίνπ, χςνπο 2.5 κ. θαη 
παλφ ρξψκαηνο αλνηρηνχ γθξη 

- Μεηψπε κε επσλπκία εθζέηε 

- Έλα (1) Ιnfodesk  

- Τξεηο (3) θαξέθιεο  

- Τξία (3) ζπνη θσηηζκνχ  

- Μία (1) πξίδα 500 watt 

- Μνθέηα 
 

Επηπιένλ Παξνρέο: 
- Δσξεάλ θχιαμε 

- Δσξεάλ θαζαξηζκφο  

- Δηάζεζε ρψξσλ έθζεζεο γηα 6 
εκέξεο (πξνεηνηκαζία-ιεηηνπξγία-
απνμήισζε) 

- Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 
εθζεηψλ 

- Εηαηξηθφ πξνθίι ζηνλ θαηάινγν 
ηεο έθζεζεο ζηα Ειιεληθά θαη 
ζηα Αγγιηθά. 
 

Καηεγνξίεο Έθζεζεο : 
 

- Δηαθνζκεηέο, Αξρηηέθηνλεο,& 
Σχκβνπινη 

-  Πξνγξακκαηηζηέο Σρεδηαζκνχ, 
Τνπνγξάθνη,  

- Σχκβνπινη Κηηξίσλ θαη 
Μεραληθψλ 

- Εηαηξείεο θαηαζθεπήο Επίπισλ 
Εζσηεξηθνχ θαη Εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ, 

- Design Εμσηεξηθνχ Φψξνπ θαη 
Τνπίνπ,Φσηηζκφο,  

- Σπζηήκαηα Άξδεπζεο, Πηζίλεο, 
Εμνπιηζκφο Κήπνπ, 
Ληζνζηξψζεηο, 

- Λχζεηο θαη Πξντφληα 
Αλαθαίληζεο, Μπάλην, 
Σθπξφδεκα, Υιηθά Δαπέδνπ, 
Μάξκαξν, Πέηξεο, Γξαλίηε, 
Τνχβια, Φάιπβα θαη Μεηαιιηθά 
Πξντφληα, Πξντφληα Αινπκηλίνπ, 
Παξάζπξα Πφξηεο, Γπάιηλεο 
Καηαζθεπέο, Είδε Yγηεηλήο, 
Μεραλνινγηθά, Ηιεθηξνινγηθά, 
θαη Υδξαπιηθά, 

- Σπζηήκαηα ήρνπ θαη Εηθφλαο, 
Χπραγσγία, Αξρηηεθηoληθφο 
Φσηηζκφο,  

- Σπζηήκαηα Αζθάιεηαο, 
Σπλαγεξκνί Κάκεξεο 
Αζθαιείαο  
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