
 

 
Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση  
Εξωζηπέθειαρ & Επισειπημαηικόηηηαρ 
Κωνζηανηίνος Καπαγιάννη 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
για ηη ζςμμεηοσή επισειπήζευν με ηην Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ ζηην – Ψηθιακή Έκθεζη 

Τποθίμυν και Ποηϊν ζηην Αθήνα. 

«FoodExpo Digital» 
14 Ιοσνίοσ – 18 Ιοσνίοσ 2021 

 
H Πεπιθέπεια ηεπεάρ Ελλάδαρ ανακοινϊνει ηη ζςμμεηοσή ηηρ ζηην Ψηθιακή 

Έκθεζη Τποθίμυν και Ποηϊν « FoodExpo Digital», πος θα ππαγμαηοποιηθεί απψ 14 

Ιοςνίος έωρ και 18 Ιοςνίος  2021, ζηην Αθήνα. 

Η Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ θέλονηαρ να πποβάλλει ηιρ ηοπικέρ επισειπήζειρ και 

να ππουθήζει ηα ηοπικά πποφψνηα ηηρ, ζηην εποσή επανεκκίνηζηρ ηηρ οικονομίαρ και 

ηηρ ομαλοποίηζηρ ηηρ αγοπάρ ηυν ηποθίμυν και ηυν ποηϊν, θα ζςμμεηέσει ζηη 

δπάζη «FoodExpo Digital». Με αςηψ ηον ηπψπο, θα δϊζει ηη δςναηψηηηα ζε ψλερ ηιρ 

επισειπήζειρ πος δπαζηηπιοποιοωνηαι ενηψρ ηηρ συπικήρ ηηρ απμοδιψηηηαρ και πος 

θα λάβοςν μέπορ ζηην έκθεζη να παποςζιάζοςν και να αναδείξοςν ηην ποιψηηηα ηυν 

πποφψνηυν ηοςρ και να ππαγμαηοποιήζοςν επικεπδείρ ζςνεπγαζίερ με σιλιάδερ 

ζημανηικοωρ Διεθνείρ και Έλληνερ αγοπαζηέρ. 

Πποχπψθεζη για ηη ζςμμεηοσή ηυν επισειπήζευν, είναι ηα πποφψνηα ηοςρ να έσοςν 

παπασθεί ενηψρ ηηρ Πεπιθέπειαρ ή η δπαζηηπιψηηηα ηηρ επισείπηζηρ να ζςμβάλλει 

ζηην αωξηζη ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ ηυν πποφψνηυν ηηρ Πεπιθέπειαρ Σηεπεάρ 

Ελλάδαρ. Επίζηρ, η επυνςμία ηηρ επισείπηζηρ ή η εηικέηα ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηυν 

πποφψνηυν δεν ππέπει να παπαπέμπει ζε άλλη Πεπιθέπεια.  

Επιζημαίνεηαι ψηι λψγυ πεπιοπιζμένος απιθμοω ζςμμεηοσϊν, θα δοθεί 

πποηεπαιψηηηα ζε επισειπημαηικέρ δπαζηηπιψηηηερ ζςνεηαιπιζμϊν, ομάδυν 

παπαγυγϊν και εκθεηϊν οι οποίοι είναι αμιγϊρ παπαγυγοί και δεν έσοςν 

ξαναζςμμεηάζσει ζε δπάζειρ ηηρ Πεπιθέπειαρ. Τέλορ, θα ληθθεί μέπιμνα να 

ςπάπσοςν ζςμμεηοσέρ απψ ψλερ ηιρ Πεπιθεπειακέρ Ενψηηηερ.  

Η Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ αποζκοπϊνηαρ ζηην ζηήπιξη ηηρ πποζπάθειαρ για 

ηην ανάδειξη, ηην πποϊθηζη και ηην διείζδςζη ηυν εξαιπεηικήρ ποιψηηηαρ 

ζηεπεοελλαδίηικυν πποφψνηυν ηος κλάδος ηποθίμυν και ποηϊν ηηρ, θα καλωτει ηο 

κψζηορ ζςμμεηοσήρ ϊζηε ο κάθε εκθέηηρ να επιβαπςνθεί εθάπαξ μψνο με ηο ποζψ 

ηυν 100€ (πλέον Φ.Π.Α.).  

Σο κόζηορ ανά ζςμμεηοσή ανέπσεηαι ζηα 100€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

Παπακαλοωμε ηιρ επισειπήζειρ πος επιθςμοων να ζςμμεηέσοςν ζηη δπάζη, να 

εκδηλϊζοςν ηο ενδιαθέπον ηοςρ ηο ζςνηομψηεπο και ψσι απγψηεπα απψ ηην Δεςηέπα 

24 Μαΐος 2021 και ϊπα 12:00, ζςμπληπϊνονηαρ ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ ππορ ηην 

Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ πος θα βπείηε ζηον ζωνδεζμο: 

 
https://forms.gle/f6WdGkKbbzC36qgXA 

 
Για περισσότερες πληρουορίες: 
Κενηπική Δομή Κένηπος Υποζηήπιξηρ Επισειπήζευν (ΚΥΕ)  
Τηλ.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 
 
Συνημμένο: Ενημερωτικό έντυπο  FOODEXPO DIGITAL 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - 

KYE 
info@kye.com.gr 

2231030190 
 

FoodExpo Digital 
 

Αιηήζειρ έωρ 24 Μαΐος 
2021  

 

Κψζηορ Σςμμεηοσήρ: 
100€ (πλέον Φ.Π.Α) 

 
Ψηθιακή Έκθεζη 

Σποθίμων & Ποηών 

 Πποβολή ηηρ ΠΣΤΕ και ηυν 
ζςμμεηεσοςζϊν επισειπήζευν 
ζε ειδική ιζηοζελίδα ηηρ 
δπάζηρ. 

 Ανάπηηζη ηος πποθίλ ηηρ 
εκθέηπιαρ εηαιπίαρ ζηην 
ηλεκηπονική πλαηθψπμα ηηρ 
έκθεζηρ 

 Δςναηψηηηα ανάπηηζηρ 
πολλαπλϊν πποφονηικϊν 
καηηγοπιϊν και  έυρ και ηπιϊν 
(3) πποφονηικϊν καηαλψγυν (ζε 
μοπθή PDF). 

 Δςναηψηηηα ανάπηηζηρ 
πιζηοποιήζευν, βπαβείυν, 
εηαιπικϊν και πποφψνηικϊν 
video.   

 Ανάπηηζη θυηογπαθιϊν : 
*πποφψνηυν με αναλςηική 
πεπιγπαθή, * πποθίλ έυρ και 4 
ζηελεσϊν για ηιρ επαθέρ με 
ηοςρ αγοπαζηέρ *απψ 
εγκαηαζηάζειρ, σϊποςρ 
παπαγυγήρ κ.λπ . 

 Ένδειξη online παποςζίαρ ζε 
real time, online chat με 
αγοπαζηέρ απψ Ελλάδα και 
εξυηεπικψ, και οne on one video 
call με έυρ 4 ζηελέση ηος 
εκθέηη ηαςηψσπονα. 

 Δημιοςπγία Ημεπολογίος για 
ππογπαμμαηιζμψ πανηεβοω με 
αγοπαζηέρ και επιλογή Live 
Video Call εθψζον 
ζςμθυνήζοςν εκθέηηρ και 
αγοπαζηήρ. 
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