
 
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε          
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο & Δμωζηξέθεηαο          
Δπάγγεινπ Κνύθνπδα 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζην πεξίπηεξν   

ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζηελ «ALIMENTARIA 2022» 
4-7 Απριλίοσ 2022, Fira de Barcelona, Βαρκελώνη 

H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο αλαθνηλψλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε Γηεζλή Έθζεζε 

Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ «ALIMENTARIA», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 4 έσο θαη 7 

Απξηιίνπ 2022, κε θπζηθή παξνπζία ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν Fira de Barcelona, ζηε 

Βαξθειψλε ζηελ Ιζπαλία.   
Η έθζεζε δηνξγαλψλεηαη θάζε δχν ρξφληα ζην εθζεζηαθφ θέληξν Fira de Barcelona, 

ζηε Βαξθειψλε. Τελ έθζεζε αλακέλεηαη λα επηζθεθζνχλ 152.000 εκπνξηθνί 

επηζθέπηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 45.000 ζα είλαη δηεζλείο αγνξαζηέο ελψ νη εθζέηεο 

αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ηηο 5.000 επηρεηξήζεηο απφ 70 ρψξεο.  

Η Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο ζα ζπκκεηάζρεη δπλακηθά γηα πξψηε θνξά ζηελ 

επαγγεικαηηθή έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  πνπ δηαδξακαηίδεη πςειφ ξφιν ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ρσξψλ ηεο Β. Αθξηθήο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο 

Ιζπαλίαο, αιιά θαη ησλ ρσξψλ ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο 

δίαπινο επηθνηλσλίαο θαη σο θαλάιη δηαλνκήο απφ θαη πξνο ηελ Ιζπαλία. Με ηελ 

παξνπζία ηεο ζηελ «ALIMENTARIA», ε Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο επηδηψθεη λα 

πξνβάιιεη θαη λα πξνσζήζεη ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα ηεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ρσξηθήο ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο, λα επεθηείλνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο, δηεηζδχνληαο ζηελ Δπξσπατθή 

θαη φρη κφλν αγνξά, κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε κηα εκπνξηθή έθζεζε - πχιε πξνο 

ηηο ηζρπξφηεξεο δηεζλείο αγνξέο.  

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη λα εδξεχνπλ ή λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο. Δπίζεο, 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 80% απφ ηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, ζην πιαίζην 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο. 

Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά εθζέηε αλέξρεηαη ζηα 845€ + Registration Fee 148,8€ 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α.) 

Η επιδόηηζη δεν πεπιλαμβάνει έξοδα μεηακίνηζηρ και διαμονήρ & έξοδα μεηαθοπάρ 
εμποπεςμάηυν καηά ηην επιζηποθή 

Παξαθαινχκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα βξείηε ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν, 

κέρξη ηελ Γεπηέξα 21 Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ψξα 12:00: 

 

https://forms.gle/8487z85hy1eXinKX6 
 

Η αίηηζή ζαρ θα οπιζηικοποιηθεί αθού πποκαηαβάλεηε ηο 30% ηος παπαπάνυ 
ποζού, δηλαδή  253,5€, πξνο ηε Γηνξγαλψηξηα Εηαιπεία Promo Solutions. 

 
Για περισσότερες πληρουορίες: 

 

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

 
Σςνημμένο: Κάηοτη ηος Εκθεζιακού σώπος με ηη θέζη ηηρ Πεπιθέπειαρ & Φυηοπεαλιζηική 
απεικόνιζη Πεπιπηέπος Πεπιθέπειαρ Σηεπεάρ Ελλάδαρ. 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ – KYE 
info@kye.com.gr 

2231030190 
 

ALIMENTARIA 2022 
FIRA DE BARCELONA, 

Βαξθειώλε 
 

Αηηήζεηο έωο 21 
Φεβξνπαξίνπ 2022 

 
https://www.alimentaria.com/

en/ 
 

Κόζηνο αλά Δθζέηε: 

 
845€ (ζπκπεξηιακβάλεηαη 
Φ.Π.Α.) + Registration Fee 
 
ην θόζηνο ζπκκεηνρήο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

- Δλνίθην ρψξνπ 

- Καηαζθεπή Πεξηπηέξνπ 

- Οδηθή κεηαθνξά θαη 
αζθάιηζε εθζεκάησλ, έσο 
δχν ραξηνθηβψηηα αλά 
εθζέηε, δελ ζα ππάξμεη 
επηζηξνθή πξντφλησλ 

- Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
(ζχλδεζε θαη θαηαλάισζε 
ειεθηξηθνχ γηα ηνλ θσηηζκφ 
ηνπ stand, θχιαμε, service). 
Η παξνρή γηα 24σξε 
ιεηηνπξγία ςπγείσλ ή άιινπ 
επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ 
ρξεψλεηαη μερσξηζηά 

- Κνηλφρξεζηε θνπδίλα γηα 
πξνζθνξά θαθέ, λεξφ θιπ 

- Γηνξγάλσζε live cooking 
& tasting sessions 

- Δμαζθάιηζε παξαιαβήο 
απφ θάζε εθζέηε ηνπ 
θαηαιφγνπ ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ 
αγνξαζηψλ 

- Πξφζθιεζε ζεκαληηθψλ 
εηζαγσγέσλ λα 
επηζθεθζνχλ ην Πεξίπηεξν 

 
 

Παξνρέο πεξηπηέξνπ 
αλνηρηνύ ηύπνπ: 

- Δηδηθή θαηαζθεπή κε 
ινγφηππα Πεξηθέξεηαο 
Σηεξεάο Διιάδαο θαη 
εηαηξεηψλ 

- Φσηηζκφο 

- 1 πάγθνο ζεξβηξίζκαηνο κε 
απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ην 
ινγφηππν ηνπ εθζέηε 

- 1 βηηξίλα 

- 1  Σθακπφ 

- Κνηλφρξεζηνο ρψξνο B2B 
meeting area κε 
ηξαπεδνθαζίζκαηα 

 

https://forms.gle/8487z85hy1eXinKX6
mailto:info@kye.com.gr
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