
                                   
 

Λαμία, 21 Ιανουαρίου 2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

στην «DETROP BOUTIQUE» 

22-24 Φεβρουαρίου 2020, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 29η Διεθνή Έκθεση 

Τροφίμων, Ποτών , Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας Detrop Boutique, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί από 22 έως και 24 Φεβρουαρίου 2020, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 

Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  

Η έκθεση διοργανώνεται για τρίτη χρονιά και σημειώνει μεγάλη επισκεψιμότητα από 

έμπορους χονδρικής τροφίμων και ποτών, Supermarket, Cash & Carry, Hypermarket, 

Discount Market, Delicatessen, Καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων, οι οποίοι 

πραγματοποιούν επιχειρηματικές συναντήσεις με τους συμμετέχοντες. Παράλληλα με την 

Detrop Boutique θα πραγματοποιούνται η «9η ARTOZYMA» και η «ΗΕRBAL EXPO». 

Περισσότερα στοιχεία για την έκθεση μπορείτε να αναζητήσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική 

διεύθυνση: https://detrop.helexpo.gr/ 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας να παρουσιάσουν τα προϊόντα 

τους στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με στόχο την 

επίτευξη εμπορικών συμφωνιών και τη διαμόρφωση συνεργειών και δικτυώσεων για την 

ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ενδυνάμωση της υγιούς επιχειρηματικότητας, θα 

συμμετέχει με περίπτερο 100 τ.μ. στον χώρο των γενικών τροφίμων και προϊόντων 

αγροδιατροφικού κλάδου, στο Pavilion 10 και με περίπτερο 48 τ.μ., στο χώρο του Cheese & 

Wine στο Pavilion 8. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, βιολογικών και 

παραδοσιακών προϊόντων, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, που επιθυμούν 

να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, καθώς και η κατασκευή του περιπτέρου στηρίζεται 

οικονομικά κατά το μεγαλύτερο μέρος από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο 

του στρατηγικού της σχεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

εξωστρέφειας.  

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε εκθέτη ανέρχεται: 

• 200€, πλέον του Φ.Π.Α. για όσους συμμετέχουν στο Pavilion 10 (γενικά προϊόντα 

αγροδιατροφικού κλάδου) 

• 250€, πλέον του Φ.Π.Α. για όσους συμμετέχουν στο Pavilion 8 (οινοποιεία & 

οινοπαραγωγοί) 

Συμπληρώνετε την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης 

της συμμετοχής το ανωτέρω ποσό δεν επιστρέφεται. 

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες 

συνεταιρισμών, σε ομάδες παραγωγών , καθώς επίσης και σε νέους εκθέτες οι οποίοι δεν 

έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τέλος, θα ληφθεί 

μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες. 

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι αργότερα από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και 

ώρα 15:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

(αποστολή στο e-mail: info@kye.com.gr ). 

 

Πληροφορίες: 

Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Τηλ.: 2231030190. 

Συνημμένα Αρχεία: 

- Αίτηση Συμμετοχής(Pavilion 8 & Pavilion 10) 

- Φωτορεαλιστική Απεικόνιση Γενικών Προϊόντων 

- Φωτορεαλιστική Απεικόνιση Οίνου 

ΚΥΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
info@kye.com.gr 

2231030190 

 

DETROP BOUTIQUE 
Διεθνές Εκθεσιακό & 

Συνεδριακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης 

 

Αιτήσεις μέχρι 29 

Ιανουαρίου 2020 

 
Συμμετοχή Εκθέτη: 

- 200€ πλέον Φ.Π.Α. για 

γενικά προϊόντα 

αγροδιατροφικού κλάδου 

- 250€ πλέον Φ.Π.Α. για 

προϊόντα οίνου 

 

Παροχές Περιπτέρων 
 

Pavilion 10  (Γενικά προϊόντα) 
- Διακριτά περίπτερα 5m2 

- Δομή ξυλοκατασκευής 

- Επωνυμία στο Infodesk 

- Σκαμπό 

- Βιτρίνα με 4 ράφια & 

εσωτερικό φωτισμό 

- 1 τραπέζι & 2 καρέκλες 

για χώρο συναντήσεων 

- 1 πρίζα ανά εκθέτη 

- Ενιαίος φωτισμός 

περιπτέρου 

 

Pavilion 8 (Οίνος) 

- Ατομικά περίπτερα 6m2 

- Δομή αλουμινίου με 

panels δερματίνης 

μαύρου χρώματος 

- Επωνυμία σε οβάλ 

επιγραφή 

- Infodesk 

- Σκαμπό 

- Βιτρίνα με 3 γυάλινα 

ράφια 

- 2 ράφια στην πλάτη 

- 1 πρίζα & 2 σποτ HQI για 

φωτισμό 
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