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ΠΡΟΚΛΗΗ   

γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεωλ ζην θεζηηβάι 
 Υπεξηξνθώλ & Πξνϊόληωλ Υγηεηλήο Γηαηξνθήο   

κε ηελ Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζηελ «Super Foods Festival» 

06 – 10 Απριλίοσ 2022, Προαύλιος Χώρος, Ζάππειο 

H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο αλαθνηλώλεη γηα πξώηε θνξά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

Φεζηηβάι Υπεξηξνθώλ & Πξνϊόληωλ Υγηεηλήο Γηαηξνθήο «Super Foods Festival», 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμύ 6 θαη 10 Απξηιίνπ 2022 ζηνλ Πξναύιην Φώξν ηνπ 

Εαππείνπ Μεγάξνπ.  

Ζ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο ζα ζπκκεηέρεη δπλακηθά ζην κεγαιύηεξν θεζηηβάι 

Υπεξηξνθώλ & Πξνϊόληωλ Υγηεηλήο Γηαηξνθήο κε 15 μύιηλνπο νηθίζθνπο ηωλ 7,20 

η.κ. έθαζηνο θαη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 108 η.κ., κε δπλαηόηεηα θηινμελίαο έωο 

θαη 30 εθζέηεο (2 εθζέηεο αλά νηθίζθν) , δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηεο ρωξηθήο ηεο αξκνδηόηεηαο, λα παξνπζηάζνπλ θαη 

λα αλαδείμνπλ ηελ πνηόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

επηθεξδείο ζπλεξγαζίεο κε ρηιηάδεο ζεκαληηθνύο δπλεηηθνύο αγνξαζηέο, ηε δύζθνιε 

επνρή ηνπ COVID-19. Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν αξηζκόο ηωλ αηηήζεωλ είλαη 

κεγαιύηεξνο από ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο, ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο.  

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. 

 

Ζ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή γηα θάζε εθζέηε γηα ωθέιηκν εθζεζηαθό ρώξν ηωλ 3,6 η.κ. 

αλέξρεηαη ζηα 125€  πιένλ Φ.Π.Α. 

Σεκεηώλεηαη όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ από ηηο ππξθαγηέο ηνπ Απγνύζηνπ ην 
2021 ζηε Βόξεηα Δύβνηα, ζα ζπκκεηέρνπλ δωξεάλ, κε ηελ απνζηνιή εγγξάθνπ ηεο 
έδξαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: info@kye.com.gr. 

Παξαθαινύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κέζω ηνπ παξαθάηω ζπλδέζκνπ, κέρξη ηελ 

Πέκπηε 10 Μαξηίνπ 2022 θαη ώξα 12:00: 

https://forms.gle/ipmD7EuFnnAdPvHr9 

 

Γηα ηελ θαηνρύξωζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο: 

1. άκεζε απνζηνιή ηνπ ινγνηύπνπ ηεο εηαηξείαο δηαθνξεηηθά, κεηά ην πέξαο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ, ζα αλαγξάθεηαη κόλν ε επωλπκία ηεο 
επηρείξεζεο. 
2. εμόθιεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ 30% ηνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο, 
δειαδή 37,5€ (ζπλ Φ.Π.Α.), έωο 10 Μαξηίνπ 2022. 
3. απνζηνιή ηωλ ηνηρείωλ Μεηξώνπ - Επηρείξεζεο πξνο ην ΚΥΔ ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info@kye.com.gr. 

Για περισσότερες πληρουορίες: 

 

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

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 

info@kye.com.gr 
2231030190 

 
 

SUPER FOODS 
FESTIVAL 

 
https://superfoods  

festival.gr/ 

 
 

Αηηήζεηο έωο  10 Μαξηίνπ  
2022 

 
 

Κόζηνο πκκεηνρήο αλά 
Εθζέηε: 

- 125€ πιένλ Φ.Π.Α. γηα ωθέιηκν 
εθζεζηαθό ρώξν, 3,6η.κ. ζην 
μύιηλν ζπηηάθη. 

- Δωξεάλ γηα ηηο πιεγείζεο 
επηρεηξήζεηο. 

 
 
 

Παξνρέο Πεξηπηέξωλ 

- Δπωλπκία κε ην ινγόηππν ηεο 
εηαηξείαο  

- Δπωλπκία Μεηώπεο 

- Φωηηζκόο 

- 1 ηξαπέδη & 2 θαξέθιεο 

- 1 πξίδα αλά εθζέηε 

- Γνκή 

- Τέληα 

- Φύιαμε θαηά ηηο ώξεο πνπ ε 
έθζεζε δελ ιεηηνπξγεί 

- Καζαξηζκόο θνηλόρξεζηωλ 
ρώξωλ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
έθζεζεο 

- Γωξεάλ parking 

- Γωξεάλ παξνρή internet γηα 
εθζέηεο.  
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