
                
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  
Δμωζηξέθεηαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 
Δπάγγεινπ Κνύθνπδα 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  

ΠΡΟ ΣΙ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
γηα ζπκκεηνρή ζην πεξίπηεξν ηεο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 ζηελ «8
ε
 ΔΞΠΟΣΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition» 

18- 20 Φεβρουαρίου 2022 

 
H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο αλαθνηλώλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ έθζεζε 
ηξνθίκσλ θαη πνηώλ «8

ε
 ΔΞΠΟΣΡΟΦ» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 18 έσο θαη 

20 Φεβξνπαξίνπ 2022, ζην Δθζεζηαθό Κέληξν MEC Παηαλίαο θαη πξνζθαιεί ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έθζεζε, κέζα από ην πεξίπηεξν 
ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο, λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ ζύλδεζκν πνπ 
παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο παξνύζαο. 

Η Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, αλαγλσξίδνληαο ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ έρεη 
δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία ηνπ COVID-19, απνθάζηζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ έθζεζε  
ώζηε λα ππνβνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ ελίζρπζε 
ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπο. Σην πιαίζην απηό ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαιύπηεη 
ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κέζα από ην πεξίπηεξν ηεο,  
ζε πνζνζηό 76%. 

ηε δηνξγάλωζε ηνπ 2022, ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζα είλαη ηηκώκελε 
Πεξηθέξεηα. Θα ζπκκεηάζρεη κε πεξίπηεξν ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 270 η.κ. ζε πεξίνπηε 
ζέζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ κε ζθνπό ηελ βέιηηζηε δπλαηή πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ 
πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πεξίπηεξό ηεο. 

Η έθζεζε απεπζύλεηαη ηόζν ζε επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ όζν θαη ζην θαηαλαισηηθό 
θνηλό. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

έθζεζεο  (https://expotrof.gr/) 

Κάζε εθζέηεο πνπ  επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έθζεζε κέζα από ην πεξίπηεξν ηεο 
Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζα δηαζέηεη «αηνκηθό πεξίπηεξν» εκβαδνύ πεξίπνπ 7 
η.κ. κε ηηο παξνρέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ δηπιαλό πίλαθα. 

Η νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή γηα θάζε εθζέηε αλέξρεηαη ζηα 260€, πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
ζπλεηαηξηζκώλ, νκάδσλ παξαγσγώλ θαη εθζεηώλ νη νπνίνη είλαη ακηγώο παξαγσγνί θαη 
δελ έρνπλ μαλαζπκκεηάζρεη ζε δξάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη όηη ζα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε 
λα ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο από όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο.  

Η Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ησλ εηαηξεηώλ θαη ηωλ 
παξαγωγώλ πνπ επιήγεζαλ από ηηο ππξθαγηέο ηνπ Απγνύζηνπ 2021 ζηε Βόξεηα 
Δύβνηα, γλσζηνπνηεί πσο ζα θαιύςεη ζην ζύλνιό ηνπ ην θόζηνο ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
έθζεζε.  

Παξαθαινύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ, λα εθδειώζνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ηνπο ην ζπληνκόηεξν θαη όρη αξγόηεξα από ηελ Πέκπηε 20 Ιαλνπαξίνπ 
2022 θαη ώξα 12:00, ζπκπιεξώλνληαο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξαθάησ 
ζύλδεζκν : 

https://forms.gle/d4ucJppnfV4DMTgGA 
 

Για περιζζόηερες πληροθορίες: 

 

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

 
Σσνημμένο: 
-Κάηοψη ηης θέζης ηοσ  Περιπηέροσ ηης Περιθέρειας Σηερεάς Ελλάδας 

8ε ΔΞΠΟΣΡΟΦ 
 

Αηηήζεηο έωο 20 
Ιαλνπαξίνπ 2022  

 
Σπκκεηνρή Δθζέηε: 

260€ πιένλ Φ.Π.Α. 

 
 

Βαζηθέο παξνρέο:  

 
Α.Παξνρέο πεξηπηέξνπ 
- Καηαζθεπή premium 
πεξηπηέξνπ  

- Μνθέηα γθξη 

- Μνλνθαζηθή παξνρή ξεύκαηνο 

- Φσηηζκόο κε πξνβνιείο 

- Έλαο πάγθνο 1.20*0.80*1 

- Μηα ξαθηέξα 1.54*0.30 

- Έλα ζθακπό 

- Μεηώπε κε επσλπκία εθζέηε 

- Δπηγξαθή κε ινγόηππν 
πεξηθέξεηαο 

- 50 πξνζθιήζεηο αλά εθζέηε 

- 5 θαξηειάθηα εηζόδνπ αλά 
εθζέηε 
 

Β.Γεληθέο παξνρέο 
πεξηπηέξωλ 
- Φύιαμε 

- Καζαξηζκόο θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ 

- Γσξεάλ parking εθζεηώλ 

- Γσξεάλ παξνρή internet 

- Ιαηξείν κε εθεκεξεύνληα ηαηξό 

- Παξνρή παιεηνθόξσλ θαη 
αλπςσηηθώλ 

 
Γ. Virtual B2B πλαληήζεηο 
(επηπιένλ θόζηνο) 
- Ψεθηαθέο Β2Β ζπλαληήζεηο 
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο 
www.thedelifair.gr 

- Πξνθίι εθζέηε ζηελ ςεθηαθή 
πιαηθόξκα γηα 5 εκέξεο. 
 

Επιπλέον κόζηος ζσνδρομής  

ανά εκθέηη : 200€ (πλέον 
Φ.Π.Α.) 
 

 

 

 

https://expotrof.gr/
https://forms.gle/d4ucJppnfV4DMTgGA
http://www.thedelifair.gr/

