
 
Γξαυείν Αλτηπεξηυεξεηάξρε        
Επηρεηξεκατηθότεταο & Εμωστξέυεηαο               
Επάγγεινπ Κνύθνπδα 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ  

γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζην πεξίπηεξν   
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ «Food Expo» θαη ζηελ «Oenotelia», 

18 – 20 Μαρτίοσ 2023, Metropolitan Expo, Αττική 

H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο αλαθνηλψλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε Γηεζλή Έθζεζε 

Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ «Food Expo», ηε κεγαιχηεξε ζην είδνο ηεο έθζεζε ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 18 έσο θαη ηηο 20 Μαξηίνπ 

2023, παξάιιεια κε ηε Γηεζλή Έθζεζε Οίλνπ θαη Απνζηαγκάησλ «Oenotelia», ζην 

Δθζεζηαθφ Κέληξν Metropolitan Expo, ζηελ Αηηηθή. 

Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζα ζπκκεηέρεη κε 30 εθζέτεο ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε, 

πνπ απνηειεί πφιν έιμεο γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 40.000 επαγγεικαηίεο ηεο 

νξγαλσκέλεο ιηαληθήο, ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ηεο καδηθήο εζηίαζεο. 

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

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ε εηηθέηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε άιιε Πεξηθέξεηα. 

Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ 

ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά θαηά 80% απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ζην πιαίζην 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο.  

Ζ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή γηα θάζε εθζέηε γηα ζπλνιηθφ αηνκηθφ πεξίπηεξν 8.75 η.κ. 

 (κε απνζήθε 2 η.κ.) αλέξρεηαη ζηα 420€ πιένλ Φ.Π.Α. 

Παξαθαινχκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κέζσ ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ, κέρξη ηελ 

Σξίτε 14 Φεβξνπαξίνπ 2023 θαη ώξα 12:00: 

 

https://forms.gle/67zHpkD4criWPr8J7 

 

Να ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 
ηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Θα 
κεξηκλήζνπκε ψζηε ζηηο ζπκκεηνρέο λα ππάξρνπλ εθζέηεο απφ φιεο ηηο 
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 

 

Για περισσότερες πληρουορίες: 

 

Κεληξηθή Γνκή Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ (ΚΤΔ)  
Σει.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

 
 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
 
 
 
 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΟΤΚΟΤΕΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 

info@kye.com.gr 
2231030190 

 
 

FOOD EXPO & OENOTELIA 
 

Δθζεζηαθφ Κέληξν Metropolitan 
Expo, Αηηηθή 

 
https://foodexpo.gr/ 

 
 

Αητήσεηο έωο  
14 Φεβξνπαξίνπ 2023 

 
 

Κόστνο πκκετνρήο αλά 
Εθζέτε: 

- 420€ πιένλ Φ.Π.Α. γηα αηνκηθφ 
πεξίπηεξν ζην ρψξν ησλ γεληθψλ 
ηξνθίκσλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ 
θιάδνπ. 

- 420€ πιένλ Φ.Π.Α. γηα αηνκηθφ 
πεξίπηεξν νίλνπ ζην ρψξν ηεο 
«Oenotelia». 

 

Παξνρέο πεξηπτέξνπ στν 
ρώξν τεο Food Expo: 
 

- Έλα (1) Info desk. 

- Έλα (1) θακπφ. 

- Μεηφπε απηνθφιιεηε κε ην ινγφηππν 
ηνπ εθζέηε ζην Info desk. 

- Βηηξίλα κε ηέζζεξα (4) ξάθηα θαη 
εζσηεξηθφ θσηηζκφ. 

- 1 ηξαπέδη & 2 θαξέθιεο γηα ρψξν 
ζπλαληήζεσλ 

- Μία (1) πξίδα 500W. 

- Μνθέηα κνλφρξσκε 

 
Παξνρέο πεξηπτέξνπ στν 
ρώξν τεο Oenotelia: 

- Έλα (1) Info desk. 

- Έλα (1) θακπφ. 

- Μεηφπε απηνθφιιεηε κε ην ινγφηππν 
ηνπ εθζέηε ζην Info desk. 

- 1 ηξαπέδη & 2 θαξέθιεο γηα ρψξν 
ζπλαληήζεσλ 

- Μία (1) πξίδα 500W. 

- Μνθέηα κνλφρξσκε 

 
πλεκκέλν αξρείν: 

- Κάηνςε ηνπ  πεξηπηέξνπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/67zHpkD4criWPr8J7
mailto:info@kye.com.gr
https://foodexpo.gr/

