ΠΡΟΚΛΖΖ
γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζηελ Ψεθηαθή Έθζεζε
«The DeliFair by EXPOTROF»
1- 5 Μαρτίου 2021, Διαδικτυακά
H Περιθέρεια ηερεάς Δλλάδας αλαθνηλώλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ πξώηε εγρώξηα
ςεθηαθή έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ «The DeliFair by EXPOTROF» ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί από 1 έσο θαη 5 Μαρηίοσ 2021, δηαδηθηπαθά.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ - KYE
info@kye.com.gr
2231030190

The DeliFair by
EXPOTROF

Η έθζεζε DeIiFair απνηειεί ηελ ςεθηαθή δηεμαγσγή ηεο έθζεζεο «ΔΞΠΟΣΡΟΦ - The
Greek Fine Food Exhibition» θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο
εηαηξείεο, αιιά θαη ζε κηθξνύο παξαγσγνύο λα πξνβάιινπλ ηα πξντόληα ηνπο κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Αιηήζεις έως 15
Ηανοσαρίοσ 2021

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηζθεθζείηε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα:
https://www.thedelifair.gr/

200€ πιένλ Φ.Π.Α.

Η πξόζθιεζε απεπζύλεηαη ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, πνηώλ, βηνινγηθώλ θαη
παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, γαιαθηνθνκηθώλ θαη ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ, νη νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο.
Η Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζα παξέρεη ζε θάζε εθζέηε ηεο ηνλ πξνγξακκαηηζκό
απνκαθξπζκέλσλ Β2Β ζπλαληήζεσλ, κε 10 εγρώξηνπο αγνξαζηέο (“B2B Greece”) θαη 1
κε ελδηαθεξόκελν αγνξαζηή ηνπ εμσηεξηθνύ (“B2B Global”).
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε, ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά από ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο
Διιάδαο ζε πνζνζηό μεγαλύηερο από 90%, ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ηεο ζρεδίνπ
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ζηελ COVID-19 επνρή.
Η νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή γηα θάζε εθζέηε αλέξρεηαη ζηα €200, πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα δνζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ιακβάλνληαο ππόςε:
ηηο ζπκκεηνρέο λα ππάξρνπλ εθζέηεο από όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο.
Σηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ μαλαζπκκεηάζρεη ζε δξάζεηο κε ηελ Πεξηθέξεηα
ηεξεάο Διιάδαο.
Σελ εμαγσγηθή εηνηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ηεο.
Παξαθαινύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ, λα εθδειώζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο ην ζπληνκόηεξν θαη όρη αξγόηεξα από ηελ Παραζκεσή 15 Ηανοσαρίοσ
2021 θαη ώξα 12:00, ζπκπιεξώλνληαο ηελ παξαθάησ αίηεζε ζπκκεηνρήο :

πκκεηνρή Δθζέηε:

Βαζικές λειηοσργίες
πλαηθόρμας:
Α.Γημιοσργία Profile Δκθέηη:
- Πξνθίι εθζέηε ζε δπν
γιώζζεο, κε όια ηα ζηνηρεία
ηεο εηαηξείαο: ηζηνζειίδα,
πηζηνπνηήζεηο, εμαγσγηθή
δξαζηεξηόηεηα θηι.
- Γπλαηόηεηα Απνζηνιήο
δεηγκάησλ ( δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα
απνζηνιήο)
- Δηαηξηθό βίληεν ( δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο
δεκηνπξγίαο)
- Απνζεηήξην δηαθεκηζηηθνύ/
πξνσζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ
- Live επηθνηλσλία
- Ηκεξνιόγην ξαληεβνύ
- Δπαγγεικαηηθόο θαηάινγνο
- Ψεθηαθή απνδειηίσζε

Β.Τπηρεζία ρανηεβού πριν
ηην έκθεζη
Γ. Αποζηολή προζκλήζεων
Γ. Αποζηολή δειγμάηων

https://docs.google.com/forms/d/1fL5vG3_HNwn4q1KdrxIAEgn3Bte
jdm--YJoeigLqMKA/edit?usp=drive_web
Για περισσότερες πληρουορίες:
Κεληξηθή Γνκή Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ (ΚΤΔ) Σει.: 2231030190

Δ. Live ρανηεβού μέζω
Zoom
Ε. Παροσζίαζη ζηις
ψηθιακές εκδηλώζεις

