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Λαμία, 25 Φεβρουαρίου 2021 

Χρήσιμες Πληροφορίες  

για τη συμμετοχή επιχειρήσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

στην «Virtual Greek Gastronomy Workshops - France» 

13 - 15 Απριλίου 2021 

Η «Virtual Greek Gastronomy Workshops - France» πρόκειται για ένα σύνολο εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 

«LIVE ON».  

Συνοπτικά η ψηφιακή εκδήλωση θα έχει την εξής δομή: 

• Δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την προβολή των εταιρειών που θα 

λάβουν μέρος στην εκδήλωση καθώς και της Περιφέρειας 

• Δυνατότητα προσθήκης βίντεο, φωτογραφιών προϊόντων και εμπορικών πληροφοριών 

σε ξεχωριστό ψηφιακό χώρο ανά εταιρεία και Περιφέρεια 

• Έναρξη εκδήλωσης με live webinar διάρκειας 1 ώρας: περιλαμβάνει χαιρετισμούς, ομιλίες 

και παρουσιάσεις προορισμών 

• Κύριο μέρος της εκδήλωσης: Β2Β προκαθορισμένες συναντήσεις διάρκειας 20 λεπτών η 

καθεμία 

• Κλείσιμο εκδήλωσης με live webinar: Ζωντανή κλήρωση δώρων των Ελλήνων χορηγών 

της εκδήλωσης για τους συμμετέχοντες της εκάστοτε χώρας 

Διαδικασία ένταξης στην πλατφόρμα «LIVEON» 

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση θα λάβετε: 

• Κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα διεξαγωγής των Workshops, ώστε 2-3 ημέρες 

πριν την επίσημη διεξαγωγή του να πραγματοποιηθούν και πρόβες λειτουργίας 

• Τοπικές εταιρείες, Public Relations, συνεργάτες των διοργανωτών σε κάθε χώρα 

διασφαλίζουν τη συμμετοχή των σημαντικότερων αγοραστών της εκάστοτε τοπικής 

αγοράς και θα ολοκληρώσουν τη λίστα των συναντήσεών σας η οποία και θα σας 

γνωστοποιηθεί 2-3 ημέρες πριν την κάθε εκδήλωση 

• Συγχρόνως και κατόπιν παραλαβής των κωδικών πρόσβασης θα έχετε πρόσβαση στη 

λίστα των συναντήσεών σας μέσα από το τμήμα της πλατφόρμας My Meetings 

• Κάθε συμμετέχων θα έχει 7-10 προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις 

• Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι 20 λεπτά 

• Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με αγοραστές που έχουν ενημερωθεί για την 

εταιρεία και τα προϊόντα σας και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνάντησης 

• Οι κατηγορίες των αγοραστών που συμμετέχουν: retailers, χονδρέμποροι, διανομείς, 

delicatessen, εταιρείες του κλάδου Ho.Re.Ca. 

• Απαραίτητο υλικό που θα πρέπει να αποστείλετε όσον αφορά τη συμμετοχή σας στις 

εκδηλώσεις και το οποίο θα πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα 

➢ Πλήρες όνομα, τον τίτλο των εκπροσώπων σας, κινητό επικοινωνίας και email 

➢ Λογότυπο της Εταιρείας - Οργανισμού σε υψηλή ανάλυση (logo, PNG 300x180) 

➢ Εταιρικό βίντεο (εφόσον υπάρχει, Youtube, Vimeo link), μαζί με παρουσίαση 

αντικειμένου (συνοπτικά) 

➢ Συνοπτικό προφίλ της εταιρείας σας (μέγιστος αριθμός 250 λέξεις) μαζί με 

αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες (υψηλή ανάλυση) από τόπο προέλευσής σας και 

σχετικές δράσεις 



 

➢ Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού που 

διαθέτετε ανεξαρτήτου εύρους (σε μορφή εντύπων pdf, image png or jpg 867x487) 

Λεπτομέρειες - προδιαγραφές 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι ενδεικνυόμενες μορφές των αρχείων που θα 

πρέπει να μας αποστείλετε (για διευκολυνση του γραφίστα σας) 

✓ logo, PNG 300x180 

✓ Image PNG or JPG 867x487 

✓ Video mp4 (Youtube, Vimeo link) 

✓ Profile text 

✓ Extra info files (PDF, MP4, PPTX, DOC) 

✓ Company Name & Representatives (Full Names, Corporate Title, Contact Info) 

Το κόστος συμμετοχής στην ψηφιακή εκδήλωση στηρίζεται οικονομικά από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80%, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.  

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε εκθέτη ανέρχεται στα 200€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους το συντομότερο και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, συμπληρώνοντας την 

ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που θα βρείτε στον 

παρακάτω σύνδεσμο:  

https://forms.gle/Jn21FomZPsD329s46  

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & 

Εξωστρέφειας Κωνσταντίνου Καραγιάννη (ΚΥΕ) Τηλ.: 2231030190 | e-mail: info@kye.com.gr 
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