
 
Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπσε  
Δπισειπεμαηικόηεηαρ & Δξωζηπέθειαρ       
Δςάγγελος Κούκοςδα 

 
                                               ΠΡΟΚΛΗΗ 

 γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεωλ ζην Φεζηηβάι 
  Γαζηξνλνκίαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Βνηωηίαο 

 ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο 

02 – 03 Σεπτεμβρίοσ 2022, Κεντρική Πλατεία Θήβας 

H Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ δηνξγαλώλεη Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο ζηελ Π.Δ. Βνηωηίαο ην 

νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμύ 02 και 03 επηεμβπίος 2022 ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο 

Θήβαο.  Γηα ηελ θηινμελία ηωλ επηρεηξήζεωλ ζα δηαηεζνύλ παγόδερ ηων 9 η.μ. εκάζηε (3x3 

η.μ.), δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηεο ρωξηθήο ηεο 

αξκνδηόηεηαο, λα παξνπζηάζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηελ πνηόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ιηαληθέο πωιήζεηο ηωλ 

πξνϊόληωλ ηνπο θαη γηα απηό ηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα ηεξήζνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο ηνπ 

λόκνπ θαη λα έρνπλ πξνλνήζεη ώζηε λα κπνξνύλ λα εκδίδοςν ηα απαπαίηεηα παπαζηαηικά 

πωλήζεων. 

Τν δηήκεξν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη επηδείμεηο παξαζθεπήο παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ από ηελ 

Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, θαζώο επίζεο θαη εηδηθό δξώκελν κε ζέκα: «Μικρασιατικές 

Γεύσεις- 100 τρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστρουή»,  ποσ θα το παροσσιάσει γνωστός 

Σευ. 

Πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηωλ επηρεηξήζεωλ, είλαη λα εδξεύνπλ εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Σηεξεάο Διιάδαο. Δπίζεο, ε επωλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ε εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηωλ 

πξνϊόληωλ δελ πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε άιιε Πεξηθέξεηα.  

Οι ζςμμεηέσονηερ δεν επιβαπύνονηαι με κάποιο κόζηορ ζςμμεηοσήρ. 

Παξαθαινύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Φεζηηβάι, λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κέζω ηνπ παξαθάηω ζπλδέζκνπ, κέρξη ηελ 

Παπαζκεςή 12 Αςγούζηος  2022 θαη ώξα 12:00 μ.μ. Να ζεκεηωζεί όηη ζε πεξίπηωζε πνπ ν 

αξηζκόο ηωλ αηηήζεωλ είλαη κεγαιύηεξνο από ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο, ζα ηεξεζεί απζηεξά 

ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.  

https://forms.gle/ZeEgR7TFK9sCWFZi9 

Δπιλέξιμερ Καηεγοπίερ Πποϊόνηων 

 Κξαζί / Αιθννινύρα πνηά 

 Μέιη / Μειηζζνθνκηθά πξνϊόληα 

 Τπξνθνκηθά πξνϊόληα 

 Μαληηάξηα 

 Βόηαλα 

 Σύθα 

 Πξνϊόληα δύκεο / αξηνπαξαζθεπάζκαηα 

 Διηέο / Διαηόιαδν 

 Σαπνύληα / Καιιπληηθά 

 Ξεξνί Καξπνί 

 

Γηα ηελ θαηνρύξωζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο: 

1. άκεζε απνζηνιή ηνπ λογοηύπος ηερ εηαιπείαρ δηαθνξεηηθά, κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ, ζα αλαγξάθεηαη κόλν ε επωλπκία ηεο επηρείξεζεο.  
2. απνζηνιή ηωλ ηοισείων Μεηπώος - Δπισείπεζερ πξνο ην ΚΥΔ ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε : info@kye.com.gr  
 

Για πεπιζζόηεπερ πλεποθοπίερ: 

Κεληξηθή Γνκή Κέληξνπ Υπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεωλ (ΚΥΔ)  
2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ - KYE 

info@kye.com.gr. 
2231030190 

 

Φεζηιβάλ Γαζηπονομίαρ            
ΠΔ Βοιωηίαρ 

 
Αιηήζειρ                           

έωο  12 Απγνύζηνπ  2022 
θαη ώξα 12:00 κ.κ 

 
Παποσέρ Πεπιπηέπων 

- Δπωλπκία κε ην ινγόηππν ηεο 
εηαηξείαο  

- Δπωλπκία Μεηώπεο 

- Φωηηζκόο 

- 1 ηξαπέδη & 2 θαξέθιεο 

- 1 πξίδα αλά εθζέηε 

- Γνκή 

- Τέληα 

- Φύιαμε θαηά ηηο ώξεο πνπ ε 
έθζεζε δελ ιεηηνπξγεί 

- Καζαξηζκόο θνηλόρξεζηωλ 
ρώξωλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
έθζεζεο 

 
Καηεγοπίερ Πποϊόνηων 

- Κξαζί / Αιθννινύρα πνηά 

- Μέιη / Μειηζζνθνκηθά πξνϊόληα 

- Τπξνθνκηθά πξνϊόληα 

- Μαληηάξηα 

- Βόηαλα 

- Σύθα 

- Πξνϊόληα δύκεο / 
αξηνπαξαζθεπάζκαηα 

- Διηέο / Διαηόιαδν 

- Σαπνύληα / Καιιπληηθά 

- Ξεξνί Καξπνί 
 

Λεπηομέπειερ: 

- Η ζπκκεηνρή ηωλ εθζεηώλ ζην 
πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο 
πξνϋπνζέηεη ηελ παξνπζία 
εθπξνζώπνπ θαζ’ όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο. 

- Τν πεξίπηεξν ζα ιεηηνπξγεί θαη 
ζαλ απνζεθεπηηθόο ρώξνο . 

- Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 
δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ. 

-  Οη εθζέηεο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ 
πάγν ή πνηήξηα, ζα πξέπεη λα 
κεξηκλήζνπλ νη ίδηνη γηα ηηο 
πξόζζεηεο παξνρέο. 

-  Η είζνδνο ηνπ θνηλνύ ζην 
Φεζηηβάι ζα είλαη δωξεάλ. 

 

 

 

https://forms.gle/ZeEgR7TFK9sCWFZi9
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