
 
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε        
Επηρεηξεκαηηθόηεηαο & Εμωζηξέθεηαο               
Επάγγεινπ Κνύθνπδα 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ  

γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζην νκαδηθφ πεξίπηεξν   
ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζηελ Έθζεζε «LONDON WINE FAIR 2023», 

15 – 17 Μαΐοσ 2023, Λονδίνο – Μ. Βρεηανία 

H Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο αλαθνηλψλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε Γηεζλή Έθζεζε 

Κξαζηνχ «LONDON WINE FAIR 2023», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 15 

έσο θαη ηηο 17 Μαΐνπ 2023, ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν Olympia ζην Λνλδίλν, ζηε Μ. 

Βξεηαλία. 

Η Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο ζα ζπκκεηέρεη κε 10 νηλνπνηεία ζηελ ελ ιφγσ 

έθζεζε, ζην αλνηρηφ πεξίπηεξν Wines of Greece, ζε νκαδηθφ πεξίπηεξν ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 40 η.κ., κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζηεξενειιαδίηηθσλ 

θξαζηψλ ζηε κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε επαγγεικαηηθή έθζεζε θξαζηνχ γηα ηελ 

on-trade & off-trade αγνξά ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

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

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

ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε άιιε Πεξηθέξεηα. 

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

ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά θαηά 90% απφ ηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, ζην πιαίζην 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο.  

Η νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή γηα θάζε εθζέηε ζην νκαδηθό πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο 

αλέξρεηαη ζηα 420€ (απαλλάζζεηαι Φ.Π.Α.)  

Η επιδόηηζη δεν πεπιλαμβάνει έξοδα μεηακίνηζηρ και διαμονήρ. 

Παξαθαινχκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κέζσ ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ, κέρξη ηελ 

Σξίηε 28 Φεβξνπαξίνπ 2023 θαη ώξα 12:00: 

 

https://forms.gle/XpkacTgBrdK8E1bXA 

 

Να ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο 
απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, ζα κεξηκλήζνπκε ψζηε ζηηο ζπκκεηνρέο λα 
ππάξρνπλ εθζέηεο απφ φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαη ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα 
ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ επηδνηεζεί κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε 
έθζεζε, εληφο ηνπ έηνπο 2023. 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες: 

 

Κεληξηθή Γνκή Κέληξνπ Υπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ (ΚΥΔ)  
Τει.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

 
Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο, 

 
Επάγγεινο Κνύθνπδαο  

 

 Αληηπεξηθεξεηάξρεο  
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Δμσζηξέθεηαο 

Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο  
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 

info@kye.com.gr 
2231030190 

 
 

LONDON WINE FAIR 2023 
Δθζεζηαθφ Κέληξν Olympia, 

Λνλδίλν-Μ. Βξεηαλία 

 
www.londonwinefair.com 

 
Αηηήζεηο έωο  

28 Φεβξνπαξίνπ 2023 
 
 

Κόζηνο πκκεηνρήο αλά Εθζέηε: 

- 420€ (απαιιάζζεηαη  Φ.Π.Α. ) 
 

Παξνρέο νκαδηθνύ 
πεξηπηέξνπ: 

 

- Πνιπηειή θαηαζθεπή πνπ 
πεξηιακβάλεη εληαίν πάγθν 
ζεξβηξίζκαηνο, ζηνλ νπνίν αλαινγνχλ 
αλά νηλνπνηείν: επηθάλεηα 
ζεξβηξίζκαηνο 80εθ κε ινγφηππν, 
ζθακπφ, θνηλή ρξήζε απνζεθεπηηθνχ 
ρψξνπ θαη ςπγείσλ. 

- Δκθηαισκέλν λεξφ, πάγνο, πνηήξηα, 
πηπεινδνρεία 

- Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο πεξηπηέξνπ 

- Γηεξκελείο & βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. 

- Πξνβνιή επηιεγκέλσλ ειιεληθψλ 
νίλσλ ζε Premium Masterclass εληφο 
εηδηθήο αίζνπζαο. 

- Σπκκεηνρή ζην Wine Bar εληφο ηνπ 
Πεξηπηέξνπ, ην νπνίν ζα 
ιεηηνπξγεί φιν ην 3ήκεξν ηεο έθζεζεο 
κε ηελ ππνζηήξημε δηαθεθξηκέλσλ 
Sommelier θαη Wine expert ηεο 
βξεηαληθήο αγνξάο. 

- Πξνβνιή φισλ ησλ δξάζεσλ & ηεο 
ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηα ΜΜΔ, ζε 
θιαδηθά πεξηνδηθά ηνπ Ηλ. Βαζηιείνπ & 
ζηελ εθεκεξίδα London Wine Fair 
Times 

- Μεηαθνξά & αζθάιηζε εθζεκάησλ (φρη 
επηζηξνθή ζηελ Διιάδα) 

- Καηαρψξεζε εθζέηε θαη εηηθεηψλ ζηνλ 
έληππν & ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο 
έθζεζεο 
 

 
πλεκκέλν αξρείν: 

- Floorplan ηεο Έθζεζεο  κε αλαθνξά  
ζην αλνηρηφ πεξίπηεξν “Wines of 
Greece”, φπνπ ζα βξίζθεηαη ε 
Πεξηθέξεηα. 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/XpkacTgBrdK8E1bXA
mailto:info@kye.com.gr

