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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ - ΠΟΤΩΝ 
PROWEIN 2017 

(Ντίσελντορφ Γερµανία, 19-21/03/2017) 
 
 

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της και 

την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα στρατηγικό 

πρόγραμμα προβολής σε σημαντικές αγορές εξαγωγής κεφαλαίου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές 

συνέργιες με άλλους κρατικούς και θεσμικούς φορείς. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στη διεθνή έκθεση Οίνων & Ποτών  Prowein, η οποία θα λάβει χώρα 

από τις 19 έως 21 Μαρτίου 2017 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, με ειδικά διαμορφωμένο ενιαίο 

περίπτερο για τις επιχειρήσεις της, 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 επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών. 

 

Η Prowein αποτελεί την σπουδαιότερη έκθεση για το κρασί στη Γερμανία και μια από τις κορυφαίες 

παγκόσμιες εκθέσεις για το κρασί και τα ποτά. Σ’ αυτήν συγκεντρώνονται κάθε χρόνο όλοι οι Γερμανοί 

επαγγελματίες του κρασιού, από το εμπόριο και τον Τύπο αλλά και εκπρόσωποι του οινικού εμπορίου 

και του Τύπου όλων των γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Σκανδιναβίας. 

 

Για τους έλληνες οινοποιούς, η Διεθνής Έκθεση Prowein έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η 

Γερμανία απορροφά, αναλόγως της χρονιάς, από το 39 έως και 50% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών οίνων, και αυτός είναι ο λόγος της μεγάλης συμμετοχής των ελλήνων παραγωγών / 

εξαγωγέων σ’ αυτήν την έκθεση κάθε χρόνο. 

 
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 περίπου 7 τ.μ. 

 

Το συνολικό κόστος για κάθε εκθέτη ανέρχεται με βάση αυτόν τον σχεδιασμό στα € 2.784  συν ΦΠΑ, το 

οποίο περιλαμβάνει κόστος μίσθωσης και κατασκευής περιπτέρου, το βασικό εξοπλισμό, τη 

μεταφορά, ασφάλιση των εκθεμάτων, τεχνικές και λειτουργικές και € 150,00 συν ΦΠΑ, το οποίο 

αφορά στο κόστος δημοσιοποίησης (registration & media fee). Συνολικό κόστος με ΦΠΑ €3.638,16. 

 



Στο παραπάνω κόστος, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, διαμονής και σίτισης των 

εκθετών. 

 

Πέρα από τον συντονισμό της αποστολής , η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμβάλλει οικονομικά 

στο κόστος του κάθε εκθέτη μας, καλύπτοντας μέρος του προαναφερόμενου κόστους και 

συγκεκριμένα € 1.500, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το 

ανώτερο συνολικό κόστος, και το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να προκαταβληθεί στο ENTERPRISE 

GREECE προκειμένου να κάνει κράτηση. 

 
Παρακαλούμε τις εταιρείες επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το 

συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 12 Αυγούστου 2016, επικοινωνώντας με την κυρία 

Ζωγοπούλου Φρόσω, υπεύθυνη οργάνωσης του ENTERPRISE GREECE στο τηλέφωνο 210-3355 795 & 

210-3355 700, διευκρινίζοντας ότι το αίτημά σας 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 την αρμόδια 

υπάλληλο μας, κύρια Ελευθερία Σιώζου στο 2221353594 & 69477578754. 

 

Συνημμένα στην πρόσκληση θα βρείτε το ενημερωτικό σημείωμα για την έκθεση από το ENTERPRISE 

GREECE, τον κανονισμό συμμετοχής και την αίτηση συμμετοχής. 
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