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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ψηφιακή

Εξαγωγική Δράση
«Expo Construction Cyprus Virtual 2021»

Διαδικτυακά
1 Ιουνίου - 6 Ιουνίου 2021

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχεδιάζει να συμμετάσχει στην Εξαγωγική -
Διαδικτυακή δράση Κατασκευών & Δομικών Υλικών «Expo Construction Cyprus
Virtual 2021», που θα πραγματοποιηθεί από 1 Ιουνίου έως και 6 Ιουνίου 2021,
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας .

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θέλοντας να διεισδύσει στην αγορά του
κατασκευαστικού κλάδου και των δομικών υλικών της Κύπρου θα συμμετέχει στην
εξαγωγική διαδικτυακή δράση «Expo Construction Cyprus Virtual 2021» και θα δώσει
τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της
αρμοδιότητας να αναδείξουν και να προβάλουν τα υψηλής ποιότητας παραγόμενα
προϊόντα τους.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι η δραστηριότητα της
επιχείρησης να πραγματοποιείται εντός της περιφέρειας και να συμβάλλει στην
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Επίσης, η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων δεν
πρέπει να παραπέμπει σε άλλη Περιφέρεια.

Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα να υπάρχουν συμμετοχές από όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποσκοπώντας στην στήριξη της προσπάθειας για την
ανάδειξη, την προώθηση και την διείσδυση των εταιρειών του κατασκευαστικού
κλάδου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αγορά της Κύπρου, θα καλύψει το
κόστος συμμετοχής, κατά 60%.

Το τελικό κόστος ανά συμμετοχή εκθέτη ανέρχεται στα 320€ (δεν απαιτείται
Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση, να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι αργότερα από την Δευτέρα
26 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής προς την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που θα βρείτε στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/7ALEEvx4huRjQWf69

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)
Τηλ.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr

Συνημμένο:
- ΠΑΡΟΧΕΣ_VIRTUAL CONSTRUCTION CYPRUS

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -

KYE

info@kye.com.gr
2231030190

Expo Construction
Cyprus Virtual

Αιτήσεις έως 26
Απριλίου 2021

Τελικό Κόστος Συμμετοχής:
320€ (δεν απαιτείται Φ.Π.Α)

Εξαγωγική -
Διαδικτυακή Δράση
Κατασκευαστικών &
Δομικών Υλικών

ΠΑΡΟΧΕΣ (πιο αναλυτικά
στο σχετικό συνημμένο

έγγραφο)

Ψηφιακό Περίπτερο
 2 προσόψεις ανοικτές
 1 θέση για αναπαραγωγή

βίντεο
 2 θέσεις για τοποθέτηση

banners
 1 info desk
 1 meeting table
 Δυνατότητα προβολής

προφίλ εκθέτη, με
περισσότερες
λεπτομέρειες ανοίγοντας
σε ξεχωριστή σελίδα

Υπηρεσίες
 Virtual Chat - Live

Communication
 Virtual Product Demo
 Virtual Αίθουσα

Συσκέψεων
 Virtual Ανταλλαγή

Επαγγελματικών Καρτών
 Ανάλυση επισκεψιμότητας

ανά εκθέτη

Περισσότερες
Πληροφορίες στην
επίσημη ιστοσελίδα

https://virtualexpoconstr
uctions.com/el/home-2/
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