Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας
Θεμιστοκλής Χειμάρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA
Κολωνία - Γερμανία, 5 - 9 Οκτωβρίου 2019

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητάς της, συμμετέχει
στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών ANUGA, η οποία θα λάβει χώρα από τις 5 έως 9
Οκτωβρίου 2019 στην Κολωνία της Γερμανίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων & Εξαγωγών (ENTERPRISE GREECE), τον αρμόδιο εθνικό φορέα, υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προσέλκυση των επενδύσεων
και την προώθηση εξαγωγών.
Η Διεθνής Έκθεση ANUGA, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εμπορικές εκθέσεις με τη
μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και ποτών και διοργανώνεται
κάθε δύο χρόνια στην Κολωνία της Γερμανίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε
συμμετάσχει στην τελευταία έκθεση το 2017.
Οι εταιρείες που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν, θα λάβουν χώρο στο ενιαίο
διαμορφωμένο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσα στο οποίο ο κάθε εκθέτης
θα έχει στην διάθεσή του λειτουργικά το ελάχιστο 9 τ.μ.
Εκτός από τον συντονισμό της αποστολής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καλύψει
οικονομικά το 40% του συνολικού κόστους για κάθε εκθέτη με maximum τα 15 τ.μ..
Το Registration Fee επιβαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη.
Στο συνολικό κόστος, ΔΕΝ περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, διαμονής και σίτισης των
εκθετών.
Παρακαλούμε τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 30 Ιανουαρίου 2019, συμπληρώνοντας τη
σχετική
αίτηση
του
ENTERPRISE
GREECE
(αποστολή
στο
e-mail:
k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr και κοινοποίηση στο e-mail: info@kye.com.gr),
διευκρινίζοντας ότι η αίτηση αφορά στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινήσεις για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και
για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το
γραφείο του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, (Αρμόδιος Υπάλληλος Κέντρου Υποστήριξης
Επιχειρήσεων: Νικόλαος - Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, Τ. 2231030190).
Συνημμένα στην πρόσκληση θα βρείτε το ενημερωτικό σημείωμα για την έκθεση από το
ENTERPRISE GREECE, τον κανονισμό συμμετοχής και την αίτηση συμμετοχής.

