
 
ΠΑΡΟΦΕ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Ωφέλιμος χώρος ανά εκθέτη 6 m2  

 Πάγκος παρουσίασης - πώλησης 110x60xY80cm με μετόπη και ράφι αποθήκευσης 

 Προστατευτικό διάφανο plexiglass πάγκου 112xΥ70cm 

 Ανοικτή προθήκη 64x28xY159cm με 4 ράφια 

 1 κάθισμα 

 Ψηφιακή εκτύπωση 100x70cm με λογότυπο εκθέτη στον πάγκο πώλησης 

 Ψηφιακή εκτύπωση 100x30cm με επωνυμία με επωνυμία εκθέτη στη μετόπη του πάγκου 

 Ψηφιακές εκτυπώσεις και επένδυση κεντρικής κατασκευής με λογότυπα και εικαστικό Περιφέρειας 

 Επένδυση με μοκέτα 

 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

 Φωτισμό περιπτέρου συνολικά αλλά και ανά  stand εκθέτη 

 Συστήματα αποστείρωσης χεριών 

 1 μίνι ψυγείο 

 Κρεμάστρες για παλτά 

 Καλαθάκια απορριμάτων 

 Registration Fee 

 2 κάρτες εισόδου ανά εκθέτη 

 Δωρεάν προσκλήσεις επισκεπτών 

 Καθαρισμός περιπτέρου 

 Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος με 1 container 20’, εντός του εκθεσιακού και πλησίον περιπτέρου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για εμπορεύματα ξηρού φορτίου (1 ευρωπαλέτα ανά εκθέτη) 

 Ενοικίαση περονοφόρου με οδηγό για εκφόρτωση - επαναφόρτωση εμπορευμάτων (έναρξη - λήξη 

έκθεσης) 

 Παροχή παλετοφόρου για μεταφορά εμπορευμάτων εκθετών καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης 

 Αποστολή (Αθήνα - Εκθεσιακό χώρο Μονάχου, χωρίς επιστροφή) των ευρωπαλετών των εκθετών ξηρού 

φορτίου (όχι βιομηχανικές παλέτες, όχι προϊόντα συντήρησης - κατάψυξης) 

 Εκδήλωση εκτός Εκθεσιακού χώρου του Μονάχου με μπουφέ και αναψυκτικά για την πραγματοποίηση 

συνάντησης με αγοραστές του εξωτερικού. 

 

Σο κόστος ανά συμμετοχή ανέρχεται στα 400€ (πλέον Υ.Π.Α.). 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγωγών και επιχειρήσεων στο Περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

προϋποθέτει την παρουσία εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των 

εκπροσώπων βαρύνουν τον εκθέτη. 

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο 

και όχι αργότερα από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής 

προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που θα βρείτε στον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/jgjZ4JdgWeVNVVWZ8  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)  

Τηλ.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 
 
 

https://forms.gle/jgjZ4JdgWeVNVVWZ8

