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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,

στην «1η GREEK-NORDIC DIGITAL TRADE WEEK»
9 - 13  Νοεμβρίου 2020

Αναγνωρίζοντας  τις  εξαγωγικές  προσπάθειες  των  Ελλήνων  παραγωγών  και  επιχειρηματιών  και  με
δεδομένο τις συνέπειες του COVID-19 στον αγροδιατροφικό κλάδο παγκοσμίως, η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας  συμμετέχει  στην  ψηφιακή  εκδήλωση  «1η GREEK-NORDIC DIGITAL TRADE WEEK»  με
σκοπό  να  δημιουργηθούν  ουσιαστικές  ευκαιρίες  και  προοπτικές  ανάπτυξης  των  εξαγωγών  του
αγροδιατροφικού κλάδου στις Σκανδιναβικές χώρες. 

Έπειτα  από την  ακύρωση της  Nordic Organic Food Fair τον  προσεχή  Νοέμβριο  στο  Malmö,  λόγω
COVID-19,  θεωρήσαμε  ότι  είναι  απαραίτητο  να  συνεχιστεί  η  προσπάθεια  προβολής  του
Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειάς μας και της προώθησης των στερεοελλαδίτικων προϊόντων στις
Σκανδιναβικές αγορές.

Γι’ αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετέχει στην 1η ψηφιακή εκδήλωση «GREEK-NORDIC
DIGITAL TRADE WEEK» και με την υποστήριξη των βασικών συντελεστών της Nordic Organic Food
Fair,  θα  προσφέρουν  στους  Έλληνες  συμμετέχοντες  online B2B συναντήσεις  με  σημαντικούς
Σκανδιναβούς αγοραστές, εισαγωγείς και χονδρέμπορους.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε τα τελευταία δύο χρόνια ενεργά με τις επιχειρήσεις της στην
επιτυχημένη  διοργάνωση  του  Εθνικού  Περιπτέρου  στην  Nordic Organic Food Fair &  Eco Life
Scandinavia, τη μοναδική επαγγελματική έκθεση βιολογικών Τροφίμων & Ποτών για τις Σκανδιναβικές
χώρες, στην οποία κάθε χρόνο συμμετείχαν πάνω από 40 ελληνικές εταιρείες. Με αυτή τη σημαντική
επενδυση των τελευταίων δύο χρόνων, τόσο από πλευράς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και
των επιχειρηματιών που συμμετείχαν, θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να χαθεί η όποια προσπάθεια έχει
γίνει. Παράλληλα όμως, η COVID εποχή έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα που αφορούν κατά κύριο λόγο
ψηφιακές  εξ’  αποστάσεως  δράσεις.  Οποιαδήποτε  μετάβαση  σε  μια  ψηφιακή  εποχή  θα  πρέπει  να
συνοδεύεται από μετρήσιμα βήματα μακροχρόνιας στόχευσης.

Η  «GREEK-NORDIC DIGITAL TRADE WEEK»  πρόκειται  να  αποτελέσει  μια  μοναδική  πλατφόρμα
επικοινωνίας  και  δικτύωσης  Ελλήνων παραγωγών βιολογικών,  πρωτίστως,  Τροφίμων και  Ποτών με
αγοραστές,  διανομείς,  χονδρεμπόρους,  retailers,  bloggers,  press,  media,  food experts κ.α.  από  τις
Σκανδιναβικές χώρες αλλά και μια πλατφόρμα προβολής του Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Συνοπτικά η ψηφιακή εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
 Δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την προβολή των εταιρειών που θα λάβουν μέρος

στην εκδήλωση καθώς και της Περιφέρειας
 Δυνατότητα  προσθήκης  βίντεο,  φωτογραφιών  προϊόντων  και  εμπορικών  πληροφοριών  σε

ξεχωριστή σελίδα ανά εταιρεία και Περιφέρεια
 Πλήρη εξαγωγική υποστήριξη σε 8 βήματα:

1. Εξαγωγική ετοιμότητα
2. Εξατομικευμένη  συμβουλευτική  εισόδου  στην  αγορά  &  Εξατομικευμένο  market entry

research για τα προϊόντα κάθε εταιρείας
3. Ανάλυση της Αγοράς, Webinars, Εκπαίδευση
4. Αποστολή δειγμάτων και πληροφοριακού υλικού πριν από τις Online συναντήσεις
5. Εξατομικευμένες  Online B2B συναντήσεις με στοχευμένους αγοραστές των Σκανδιναβικών

χωρών
6. Εξατομικευμένη συμβουλευτική μετά τις συναντήσεις



7. 12μηνη  αποθήκευση  εμπορευμάτων  στη  Σουηδία  για  τριγωνική  πώληση  σε  όλες  τις
Σκανδιναβικές χώρες

8. Ανάπτυξη αγοράς - Branding - Merchandising

Το κόστος  συμμετοχής  στην  ψηφιακή  εκδήλωση στηρίζεται  οικονομικά  από την  Περιφέρεια  Στερεάς
Ελλάδας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 70%, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου για την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. 

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε εκθέτη ανέρχεται στα   350€ (με απαλλαγή Φ.Π.Α.)  

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το
συντομότερο και όχι  αργότερα από τη    Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020  ,  συμπληρώνοντας τη φόρμα
συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: info  @  kye  .  com  .  gr   ).

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας
Κωνσταντίνου Καραγιάννη (ΚΥΕ) Τηλ.: 2231030190

Συνημμένα Αρχεία:

- Αίτηση Συμμετοχής
- Ενημερωτικό υλικό της εκδήλωσης

mailto:info@kye.com.gr

