
                             
Γξαυείν Αλτηπεξηυεξεηάξρε  
Επηρεηξεκατηθότεταο & Εμωστξέυεηαο       
Επάγγεινπ Κνύθνπδα 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζηα πεξίπηεξα ηεο  
Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο ζηελ ζπλδπαζηηθή έθζεζε «MEAT & GRILL 

DAYS - DAIRY EXPO &FROZEN FOOD 2022» 
12 – 14 Νοεμβρίου 2022, Metropolitan Expo, Αθήνα - Σπάτα 

 
H Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο αλαθνηλώλεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ηξηπιή 
ζπλδπαζηηθή Έθζεζε «Meat & Grill Days - Dairy Expo - Frozen Food 
2022», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 12 - 14 Ννεκβξίνπ 2022, ζην εθζεζηαθό 
θέληξν Metropolitan Expo, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα ζην Αεξνδξόκην Δι. 
Βεληδέινο.  
Η Πεξηθέξεηα  Σηεξεάο Διιάδαο ζα ζπκκεηέρεη γηα δεύηεξε ζπλερόκελε θνξά 
ζηελ έθζεζε, κε εθζεζηαθό ρώξν ζην HALL 1 θαη ζην HALL2 κε ηα αληίζηνηρα 
εθζέκαηα ησλ παξαγσγώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ εδξεύνπλ εληόο ηεο 
ρσξηθήο ηεο αξκνδηόηεηαο, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα απνθνκίζνπλ 
ζεκαληηθά νθέιε κέζα από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έθζεζε, θαζώο ζα 
ζπλαληήζνπλ λένπο δπλακηθνύο πειάηεο, δηεπξύλνληαο ην πειαηνιόγηό ηνπο 
θαη ηα δίθηπα εκπόξσλ από όιε ηε ρώξα πξνζεγγίδνληαο λέεο αγνξέο. 
Η έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε όισλ ησλ επαγγεικαηηθώλ 
θνξέσλ ηνπ θξέαηνο, ηνπ γάιαθηνο θαη ηεο αγξνδηαηξνθήο, ελώ ηειεί ππό ηελ 
αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Οη επαγγεικαηίεο 
επηζθέπηεο από όιε ηελ Διιάδα θαη νη εθζέηεο ζα ζπλαληεζνύλ ζην εθζεζηαθό 
event, ελώ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πιήζνο 
εθδειώζεσλ, γεπζηηθέο δνθηκέο, δηαγσληζκνί, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, επηδείμεηο 
ηεκαρηζκνύ θξέαηνο θαη παξαγσγήο ηπξηνύ θ.α. 
Πξνϋπόζεσε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη λα εδξεύνπλ εληόο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο. Δπίζεο, ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ε 

εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντόλησλ δελ πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε άιιε 

Πεξηθέξεηα. 

Σν θόστνο σπκκετνρήο θάζε εθζέτε αλέξρεταη στα 200€ + Φ.Π.Α.  

Παξαθαινύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, 

λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κέζσ ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ, 

κέρξη ηελ Παξασθεπή 14 Οθτωβξίνπ 2022 θαη ώξα 12:00 τν κεσεκέξη. Να 

ζεκεησζεί όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ είλαη κεγαιύηεξνο 

από ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο, ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.  

 

https://forms.gle/8MLGNbb42tBFRcVN6 

 

Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο εληόο δύν εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην 30% ηνπ θόζηνπο 
ζπκκεηνρήο, δειαδή 60€ (πιένλ Φ.Π.Α.). Τα ζηνηρεία ζα ηα βξείηε ζε ζρεηηθό 
email πνπ ζα ιάβεηε κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

Γηα πεξησσότεξεο πιεξνυνξίεο: 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - 

KYE 
info@kye.com.gr. 

2231030190 
 

«MEAT & GRILL DAYS - 
DAIRY EXPO - FROZEN 
FOOD - FROZEN FOOD» 
 
Αητήσεηο έωο: 14 Οθησβξίνπ 

2022, ώξα 12:00 
 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 
200€ + ΦΠΑ 

 
 

Παξνρέο Πεξηπτέξωλ: 

- Αηνκηθό πεξίπηεξν πεξίπνπ 
10η.κ.  εκβαδνύ  

- Δπσλπκία ηεο εηαηξίαο ζηε 
κεηώπε ηνπ πεξηπηέξνπ  

- 1 ηξαπέδη 

- 3 θαξέθιεο  

- Καηλνύξηα κνθέηα 

- 4 ξάθηα ή έμηξα ηξαπέδη 

- Σήκαλζε πεξηπηέξνπ κε ηα 
δηαθξηηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 
ηνπ παξαγσγνύ 

- 100 πξνζθιήζεηο αλά εθζέηε 

- Δγγξαθή ζηνλ θαηάινγν 
εθζεηώλ 
 
 

Κατεγνξίεο Εθζεκάτωλ: 

- Πξντόληα θξέαηνο 

- Σθαγεία εκπνξίαο θξέαηνο 

- Αιιαληηθά 

- Τπξνθνκηθά / Γαιαθηνθνκηθά 

- Gourmet delicatessen 

- Καηεςπγκέλα Τξόθηκα 

- Γεληθά πξντόληα 
αγξνδηαηξνθήο 
 
 

πλεκκέλν αξρείν: 

-  Δλεκεξσηηθό Έληππν  ηεο 
Έθζεζεο 
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