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ΠΡΟΚΛΗΗ  

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

 ζηελ «LAMIA EXPO 2022» 

23 - 28 Σεπτεμβρίου 2022 

 
H Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ αλαθνηλώλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο γηα πξώηε θνξά ζηελ 
έθζεζε «LAMIA EXPO 2022» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 23 έσο θαη 28 
επηεμβπίος 2022, ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο ζην θηίξην Γ’ θαη πξνζθαιεί ηηο 
επηρεηξήζεηο Αγποδιαηποθικού κλάδος 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 έθζεζε LAMIA EXPO είλαη κηα γεληθή έθζεζε κε ζπκκεηνρέο από επξύ 
επαγγεικαηηθό θάζκα. Σηελ έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εθδειώζεηο πνιηηηζηηθέο, 
ελεκεξσηηθέο, γαζηξνλνκίαο όιεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο. Η έθζεζε 
«LAMIA EXPO 2022» πξαγκαηνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά, επηδηώθνληαο λα αθήζεη ηηο 
θαιύηεξεο εληππώζεηο ζε επαγγεικαηίεο θαη θνηλό ηεο Σηεξεάο Διιάδαο θαη όρη κόλν, 
αθνύ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Διιάδαο. 

Σηελ έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πνηθίιεο εθδειώζεηο. Τν παξαδνζηαθό 
Σηεξενειιαδίηηθν Παληνπσιείν ζα θηινμελήζεη Δθδειώζεηο Μαγεηξηθήο θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζεκηλάξηα & παξνπζηάζεηο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία, αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, αγξνηηθά, θηελνηξνθηθά, επ δελ δηαηξνθή θ.ι.π. 
Σην πιαίζην ηεο ςπραγσγίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλαπιίεο από Έιιελεο 
θαιιηηέρλεο, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο γηα κηθξνύο θαη 
κεγάινπο. 

Σηελ ελ ιόγσ έθζεζε, ε Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο ζα ζπκκεηάζρεη κε επηρεηξήζεηο 
ηνπ αγποδιαηποθικού κλάδος πνπ έρνπλ έδξα εληόο ηεο ρσξηθήο ηεο αξκνδηόηεηαο 
κε επσλπκία ή κε εηηθέηα ζπζθεπαζίαο πξντόλησλ πνπ λα κελ παξαπέκπεη ζε άιιε 
Πεξηθέξεηα. 

Γηα ηε θηινμελία ησλ επηρεηξήζεσλ ζα δηαηεζνύλ αηομικά stands εμβαδού 15 η.μ. (5κ. 
Φ 3κ.) δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθζέηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ιηαληθέο πσιήζεηο 
ησλ πξντόλησλ ηνπο θαη γηα απηό ηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα ηεξήζνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο 
δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ θαη λα έρνπλ πξνλνήζεη ώζηε λα κπνξνύλ λα εκδίδοςν ηα 
απαπαίηεηα παπαζηαηικά πωλήζεων. 

Οι ζςμμεηέσονηερ δεν επιβαπύνονηαι με κάποιο κόζηορ ζςμμεηοσήρ. 

Παξαθαινύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ, λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ 
αίηεζε ζπκκεηνρήο κέζσ ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ, κέρξη ηελ Παπαζκεςή 2 
επηεμβπίος  2022 θαη ώξα 12:00 μ.μ. Να ζεκεησζεί όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο 
ησλ αηηήζεσλ είλαη κεγαιύηεξνο από ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο, ζα ηεξεζεί απζηεξά 
ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

https://forms.gle/i1t23CrdU1hYQF9a9 

 

Για περισσότερες πληρουορίες: 

 

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

 
 

Σσνημμένο: 
-ΦΥΛΛΑΔΙΟ LAMIA EXPO 2022 

1ε LAMIA EXPO 2022 
 

Αιηήζειρ έωρ 2 
επηεμβπίος 2022  

 
Γσξεάλ ζπκκεηνρή εθζέηε 

 
Α. Παποσέρ πεπιπηέπος 
- Πιαίζηα Αινπκηλίνπ 

ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο 

- Φσξίζκαηα κειακίλεο 

- Μεηόπε από ηξαβέξζεο 
αινπκηλίνπ 

- Δθηύπσζε κεηόπεο κε 
αλαθνξά ηελ Πεξηθέξεηα 
Σηεξεάο Διιάδαο θαη ηελ 
επσλπκία ηνπ εθζέηε 

- Έλα ηξαπέδη δηαζηάζεσλ 1,6κ. 
Φ 0,7κ. 

- Έλα γξαθείν δηαζηάζεσλ 1,2κ. 
Φ 0,6κ. Φ0,75κ. 

- Γύν θαξέθιεο 

- Μνθέηα ρξώκαηνο γθξη 
αλζξαθί 

- Βαζηθόο θσηηζκόο (1 spot led / 
3 η.κ.) 

- Μία πξίδα ζνύθν 500W 

- Καιάζη απνξξηκάησλ 
 

Β. Γενικέρ παποσέρ 
πεπιπηέπων 
- Φύιαμε 

- Καζαξηζκόο θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ 

 
Καηεγοπίερ Πποϊόνηων 

- Κξαζί / Αιθννινύρα πνηά / Με 
αιθννινύρα πνηά / Απνζηάγκαηα 
/ Νεξό 

- Μέιη / Μειηζζνθνκηθά πξντόληα 

- Τπξνθνκηθά πξντόληα / 
Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 

- Πξντόληα Κξέαηνο & 
Κξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ 

- Πξντόληα Πηελνηξνθείνπ 

- Πξντόληα Αιηεπκάησλ & Ιρζπξώλ 

- Σηηγκηαία γεύκαηα / Φαγεηό 

- Μαληηάξηα 

- Βόηαλα 

- Σύθα 

- Πξντόληα δύκεο / 
αξηνπαξαζθεπάζκαηα 

- Διηέο / Διαηόιαδν 

- Σαπνύληα / Καιιπληηθά 

- Ξεξνί Καξπνί 

- Βηνινγηθά Πξντόληα 
 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/i1t23CrdU1hYQF9a9

