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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

για συμμετοχή στο περίπτερο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
στην «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition»

18- 20 Φεβρουαρίου 2022

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην έκθεση τροφίμων
και ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 18 έως και 20
Φεβρουαρίου 2022, στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας και προσκαλεί τις
επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση, μέσα από το περίπτερο
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλλουν αίτηση στον σύνδεσμο που
παρατίθεται στο τέλος της παρούσας.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που έχει
δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19, αποφάσισε τη συμμετοχή της στην έκθεση
ώστε να υποβοηθήσει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας που στοχεύουν στην ενίσχυση
της εξωστρέφειας τους. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλύπτει
το κόστος συμμετοχής στην έκθεση για τις επιχειρήσεις, μέσα από το περίπτερο της,
σε ποσοστό 76%.

Στη διοργάνωση του 2022, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα είναι τιμώμενη
Περιφέρεια. Θα συμμετάσχει με περίπτερο συνολικού εμβαδού 270 τ.μ. σε περίοπτη
θέση του εκθεσιακού χώρου με σκοπό την βέλτιστη δυνατή προβολή των επιχειρήσεων
που θα συμμετάσχουν στο περίπτερό της.

Η έκθεση απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του κλάδου όσο και στο καταναλωτικό
κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της
έκθεσης (https://expotrof.gr/)

Κάθε εκθέτης που επιθυμεί να συμμετάσχει στην έκθεση μέσα από το περίπτερο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα διαθέτει «ατομικό περίπτερο» εμβαδού περίπου 7 τ.μ
με τις παροχές που αναγράφονται στον διπλανό πίνακα.

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε εκθέτη ανέρχεται στα 260€, πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί και
δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε δράσεις της Περιφέρειας και ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε
να υπάρχουν συμμετοχές από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της στήριξης των εταιρειών και των
παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 στη Βόρεια
Εύβοια, γνωστοποιεί πως θα καλύψει στο σύνολό του το κόστος συμμετοχή τους στην
έκθεση.

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι αργότερα από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου
2022 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω
σύνδεσμο :

https://forms.gle/d4ucJppnfV4DMTgGA

Για περισσότερες πληροφορίες:

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

Συνημμένο:
-Κάτοψη της θέσης του Περιπτέρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Αιτήσεις έως 20
Ιανουαρίου 2022

Συμμετοχή Εκθέτη:
260€ πλέον Φ.Π.Α.

Βασικές παροχές:

Α.Παροχές περιπτέρου
- Κατασκευή premium
περιπτέρου
- Μοκέτα γκρι
- Μονοφασική παροχή ρεύματος
- Φωτισμός με προβολείς
- Ένας πάγκος 1.20*0.80*1
- Μια ραφιέρα 1.54*0.30
- Ένα σκαμπό
- Μετώπη με επωνυμία εκθέτη
- Επιγραφή με λογότυπο
περιφέρειας
- 50 προσκλήσεις ανά εκθέτη
- 5 καρτελάκια εισόδου ανά
εκθέτη

Β.Γενικές παροχές
περιπτέρων
- Φύλαξη
- Καθαρισμός κοινόχρηστων
χώρων
- Δωρεάν parking εκθετών
- Δωρεάν παροχή internet
- Ιατρείο με εφημερεύοντα ιατρό
- Παροχή παλετοφόρων και
ανυψωτικών

Γ. Virtual B2B Συναντήσεις
(επιπλέον κόστος)
- Ψηφιακές Β2Β συναντήσεις
μέσω της πλατφόρμας
www.thedelifair.gr
- Προφίλ εκθέτη στην ψηφιακή
πλατφόρμα για 5 ημέρες.

Επιπλέον κόστος συνδρομής
ανά εκθέτη : 200€ (πλέον
Φ.Π.Α.)


