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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
στο  Φεστιβάλ “Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις 2018 – Αθηνόραμα” 

 
4 – 6 Μαΐου 2018, Τεχνόπολη Γκάζι 

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις 2018, 
που διοργανώνεται από το Αθηνόραμα, και θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Μαΐου 2018 στο χώρο της 
Τεχνόπολης στο Γκάζι, για τους παραγωγούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της 
αρμοδιότητας.  
 
Στο γαστρονομικό φεστιβάλ «Ελλάδα Γιορτή Γεύσεις 2018» συμμετέχουν εταιρείες που παράγουν κατά βάση 
τυποποιημένα προϊόντα προσβάσιμα στον καταναλωτή. Το φεστιβάλ, ξεφεύγει από τη λογική των 
τυποποιημένων εκθέσεων τροφίμων και ποτών που έχουν διοργανωθεί μέχρι σήμερα, καθώς περιλαμβάνει 
αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα και απευθύνεται μόνο σε παραγωγούς μικρής παραγωγικής κλίμακας, με 
υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Συμπληρωματικά, σημαντικό κομμάτι του Φεστιβάλ αποτελούν τρεις μεγάλοι 
διαγωνισμοί που βραβεύουν τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο φεστιβάλ: α) ο διαγωνισμός κοινού που 
βραβεύει τα αγαπημένα προϊόντα των επισκεπτών, β) ο διαγωνισμός Καινοτομίας, που βραβεύει τα τρία πιο 
καινοτόμα προϊόντα του φεστιβάλ , και γ) ο διαγωνισμός Συσκευασίας, που βραβεύει τα τρία προϊόντα με τις 
καλύτερες συσκευασίες . Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: 
http://elladagiortigefseis.gr/. 
 
Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο 
πλαίσιο των δράσεων της για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.  
Η οικονομική συμμετοχή για κάθε εταιρεία - παραγωγό ανέρχεται στα €100, πλέον του ΦΠΑ 24%. 
 
Παρακαλούμε τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους το συντομότερο, και όχι αργότερα από την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, συμπληρώνοντας 
τη φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: 
angelakopoulosn@kye.com.gr ή στο rodim@kye.com.gr ή στο fax: 2221036005).  
Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητα για την κάλυψη των θέσεων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, 
Αρμόδια Στελέχη ΚΥΕ: κα Μάρω Ρόδη, Τ. 2261350255 και κ. Νίκος Αγγελακόπουλος, Τ. 2231030190. 
Συνημμένα Αρχεία: 

- Αίτηση Συμμετοχής 

- Παροχές Εκθετών -  Περίπτερο της Περιφέρειας 
- Ενημερωτικό Αρχείο για τις Δράσεις του Φεστιβάλ 
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