
 
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  
Επηρεηξεκαηηθόηεηαο & Εμωζηξέθεηαο   
Επάγγεινπ Κνύθνπδα 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεωλ ζην πεξίπηεξν   

ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζηελ « FOOD AND DRINK EXPO» 
25-27 Απριλίοσ 2022, NEC, Μπέρμινγταμ 

 

H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο αλαθνηλώλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε Γηεζλή Έθζεζε 

Τξνθίκωλ θαη Πνηώλ «FOOD AND DRINK EXPO», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 25 

έωο θαη 27 Απξηιίνπ 2022, ζην Δθζεζηαθό Κέληξν NEC Μπέξκηλγρακ, ζην Ηλ. 

Βαζίιεην.   

Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ζα ιεηηνπξγεί ην National Convenience Show (πνπ 

πεξηιακβάλεη Dark Kitchen), ην Farm Shop & Deli Show (ελζωκαηώλεη Healthy & 

Natural) θαη ην The Forecourt Show. 

Η Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο ζα ζπκκεηάζρεη δπλακηθά γηα πξώηε θνξά ζηελ 
παιαηόηεξε θαη κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή έθζεζε ηξνθίκωλ θαη πνηώλ ζην Ηλ. 
Βαζίιεην, κε πεξίπηεξν ηωλ 16 η.κ., ζην HALL 6, ζηνρεύνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο 
εμωζηξέθεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηωλ ζπκκεηερνπζώλ  επηρεηξήζεωλ ηεο, 
ηελ επνρή ηνπ COVID-19. 
Πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηωλ επηρεηξήζεωλ, είλαη λα εδξεύνπλ ή λα 

δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο. Δπίζεο, ε επωλπκία 

ηεο επηρείξεζεο ή ε εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηωλ πξνϊόληωλ δελ πξέπεη λα 

παξαπέκπεη ζε άιιε Πεξηθέξεηα.  

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ 

ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά θαηά 65% από ηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, ζην πιαίζην 

ηνπ ζηξαηεγηθνύ ηεο ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο 

εμωζηξέθεηαο. 

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλά εθζέηε αλέξρεηαη ζηα 1.350€ + Registration Fee 150€ 
(απαιιαζζόκελε Φ.Π.Α.) 

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

Παξαθαινύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα βξείηε ζηνλ παξαθάηω ζύλδεζκν, 

κέρξη ηελ Παξαζθεπή 18 Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ώξα 12:00: 

 

https://forms.gle/MP3bSngKJHymMKUc9 
 

Η αίηηζή ζαρ θα οπιζηικοποιηθεί αθού πποκαηαβάλεηε ηο 30% ηος παπαπάνυ 
ποζού, δηλαδή  405€, πξνο ηε Γηνξγαλώηξηα Εηαιπεία RECO Exports. 

 
 
Για περισσότερες πληρουορίες: 

 

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

 
Σςνημμένο: Κάηοτη ηος Εκθεζιακού σώπος με ηη θέζη ηηρ Πεπιθέπειαρ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ – KYE 
info@kye.com.gr 

2231030190 
 

FOOD AND DRINK EXPO 
2022 

NEC, Μπέξκηλγρακ 
 

Αηηήζεηο έωο 18 
Φεβξνπαξίνπ 2022 

 
https://www.foodanddrinkexp

o.co.uk/  
 

Κόζηνο αλά Εθζέηε: 

 
1350€ (απαιιάζζεηαη Φ.Π.Α.) 

+ Registration Fee 
 
ην θόζηνο ζπκκεηνρήο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 

- Δλνίθην ρώξνπ 

- Καηαζθεπή Πεξηπηέξνπ 

- Μεηαθνξά θαη Αζθάιηζε 
εκπνξεπκάηωλ ζηελ Έθζεζε, 
όρη επηζηξνθή 

- Φωηηζκόο, κνθέηα & 
θαζαξηζκόο Πεξηπηέξνπ 

- Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 
 

Παξνρέο πεξηπηέξνπ 
αλνηρηνύ ηύπνπ: 

- Δηδηθή θαηαζθεπή 

- Μνθέηα 

- Φωηηζκόο 

- 1 πάγθνο ζεξβηξίζκαηνο κε 
απνζεθεπηηθό ρώξν θαη ην 
ινγόηππν ηνπ εθζέηε 

- 1 βηηξίλα 

- 1  Σθακπό 
 
Registration Fee (150€):  

- Κόζηνο ζπκκεηνρήο & 
εγγξαθή ζηνλ online νδεγό 
ηεο έθζεζεο 

- Γπλαηόηεηα δεκνζίεπζεο 
βίληεν, δειηίωλ ηύπνπ θαη 
πξνϊόληωλ ζηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο 

- Πξνβνιή ηεο εηαηξείαο ζηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 
έθζεζεο 

- Φξήζε εξγαιείωλ 
πξνώζεζεο πνπ παξέρεη ε 
έθζεζε. 

 

 

https://forms.gle/MP3bSngKJHymMKUc9
mailto:info@kye.com.gr

