
                             
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  
Επηρεηξεκαηηθόηεηαο & Εμωζηξέθεηαο       
Επάγγεινπ Κνύθνπδα 

 
                                               ΠΡΟΚΛΗΗ 

για ηη ζςμμεηοσή επισειπήζεων ζηα πεπίπηεπα ηηρ  
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο ζηο   

«13ο Φεζηιβάλ Ελληνικού Μελιού και Πποϊόνηων Μέλιζζαρ» 
2 – 4  Δεκεμβρίοσ 2022, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 

H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο ανακοινώνει ηην ζςμμεηοσή ηηρ ζηο «13ν 

Φεζηηβάι Ειιεληθνύ Μειηνύ θαη Πξνϊόληωλ Μέιηζζαο», ηο οποίο θα 

ππαγμαηοποιηθεί από ηιρ 2 έωρ ηιρ 4 Δεκεμβπίος 2022, ζηο Σηάδιο Ειπήνηρ & 

Φιλίαρ, ζηην Αηηική. 

Το Φεζηιβάλ αποηελεί ηη μεγαλύηεπη και ζημανηικόηεπη εκδήλωζη ηος κλάδος 

πος γίνεηαι ζηην Ελλάδα και ηελεί ςπό ηην αιγίδα ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ και Τποθίμων. Η Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ με ηη ζςμμεηοσή 

ηηρ ζηοσεύει ζηην οπγανωμένη και αποηελεζμαηική πποβολή ηων πποϊόνηων 

μελιζζοκομίαρ και ηος ζςνόλος ηος παπαγωγικού ηηρ κεθαλαίος. 

Η ππόζκληζη απεςθύνεηαι ζε μελιζζοκόμοςρ, μελιζζοκομικούρ 

ζςνεηαιπιζμούρ ή εηαιπείερ παπαγωγήρ, επεξεπγαζίαρ και ηςποποίηζηρ 

μελιού, ζε επισειπήζειρ παπαγωγήρ πποϊόνηων μέλιζζαρ και ζε εηαιπείερ 

καηαζκεςήρ ή ανηιπποζώπεςζηρ μελιζζοκομικού εξοπλιζμού, πος 

δπαζηηπιοποιούνηαι ενηόρ ηηρ σωπικήρ απμοδιόηηηαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Σηεπεάρ 

Ελλάδαρ και επιθςμούν να  λάβοςν μέπορ ωρ εκθέηερ ζηο πεπίπηεπο ηηρ. 

Οι ζςμμεηέσονηερ θα έσοςν ηην δςναηόηηηα να ππαγμαηοποιήζοςν λιανικέρ 

πωλήζειρ ηων πποϊόνηων ηοςρ και για αςηό ηον λόγο θα ππέπει να ηηπήζοςν 

ηιρ πποβλεπόμενερ διαηάξειρ ηος νόμος και να έσοςν ππονοήζει ώζηε να 

μποπούν να εθδίδνπλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά πωιήζεωλ. 

Πποϋπόθεζη για ηη ζςμμεηοσή ηων επισειπήζεων, είναι να εδπεύοςν ενηόρ ηηρ 

Πεπιθέπειαρ Σηεπεάρ Ελλάδαρ. Επίζηρ, η επωνςμία ηηρ επισείπηζηρ ή η 

εηικέηα ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηων πποϊόνηων δεν ππέπει να παπαπέμπει ζε άλλη 

Πεπιθέπεια. 

Η νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή γηα θάζε εθζέηε αλέξρεηαη ζηα 100€+ΦΠΑ. 

Παπακαλούμε ηιρ επισειπήζειρ πος επιθςμούν να ζςμμεηέσοςν ζηο Φεζηιβάλ, 

να ζςμπληπώζοςν ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ μέζω ηος παπακάηω ζςνδέζμος, 

μέσπι ηην Παξαζθεπή 11 Ννεκβξίνπ 2022 και ώπα 12:00 κ.κ.: 

https://forms.gle/yPXFkotEWrNEckc1A 

Να ζημειωθεί όηι ζε πεπίπηωζη πος ο απιθμόρ ηων αιηήζεων είναι 

μεγαλύηεπορ από ηιρ πποβλεπόμενερ θέζειρ, θα ηηπηθεί αςζηηπά ζειπά 

πποηεπαιόηηηαρ. Θα μεπιμνήζοςμε ώζηε ζηιρ ζςμμεηοσέρ να ςπάπσοςν 

εκθέηερ από όλερ ηιρ Πεπιθεπειακέρ Ενόηηηερ.  

Για ηην καηοσύπωζη ηηρ αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ζαρ ππέπει να γίνει άμεζη 

αποζηολή ηων ηνηρείωλ Μεηξώνπ - Επηρείξεζεο ππορ ηο ΚΥΕ ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη: info@kye.com.gr.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 

Κενηπική Δομή Κένηπος Υποζηήπιξηρ Επισειπήζεων (ΚΥΕ)  

2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 

info@kye.com.gr. 
2231030190 

 

13ο Φεςτιβάλ Ελληνικοφ 
Μελιοφ & Προϊόντων 

Μέλιςςασ 
 
Αιτήςεισ έωσ: 11 Νοεμβρίου 

2022, ϊρα 12:00 
 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 
100€+Φ.Π.Α. 

 

Site: 
http://www.greekhoneyfestival.gr 

 

Παροχέσ Περιπτέρων: 

- Ατομικό περίπτερο διαςτάςεων   
4 τ.μ. 

- Δομή από αναδυόμενο αλουμίνιο 
2.5 μ. φψουσ. 

- Πανό λευκήσ μελαμίνησ 

- Οροφή από πλζγμα αλουμινίου. 

- Μετϊπη  με την επωνυμία του 
εκθζτη. 

- Ζνα ( 1 ) γραφείο 1.20 μ. μήκοσ * 
0.50 μ. πλάτοσ * 0.70 μ. φψοσ. 

- Μία ( 1 ) καρζκλα 

- Δυο ( 2 ) ράφια διαςτάςεων 1 μ. 
μήκοσ * 0.20 μ. πλάτοσ 

- Ζνα ( 1 ) spot φωτιςμοφ. 

- Παροχή ηλεκτρικοφ ρεφματοσ 

- 1 καλαθάκι απορριμάτων 

- Παρουςία ςτο χάρτη εκθετϊν 
 

Κατηγορίεσ Εκθεμάτων: 

- Μζλι  

- Μελιςςοκομικά προϊόντα 

- Καλλυντικά 

- Μηχανήματα/ Εξοπλιςμόσ  
 

Λεπτομέρειεσ: 

-  Η ςυμμετοχή των εκθετϊν ςτο 
περίπτερο τησ Περιφζρειασ 
προχποθζτει την παρουςία 
εκπροςϊπου καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Φεςτιβάλ. 

- Το περίπτερο θα λειτουργεί και ςαν 
αποθηκευτικόσ χϊροσ . 

- Επιτρζπεται η τοποθζτηςη 
διαφημιςτικοφ υλικοφ. 
 

υνημμένα Αρχεία: 

- Ενημερωτικό Ζντυπο του Φεςτιβάλ 

- Κάτοψη του Εκθεςιακοφ χϊρου με 
τη θζςη τησ Περιφζρειασ  
 
 

 

 

https://forms.gle/yPXFkotEWrNEckc1A
mailto:info@kye.com.gr
mailto:info@kye.com.gr
mailto:info@kye.com.gr
http://www.greekhoneyfestival.gr/

