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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
στο Φεστιβάλ "Γεύσεις καθ' Οδόν, Ελλάδα-Μεσόγειος" 

 
19 – 23 Δεκεμβρίου 2018, Πλατεία Κανάρη, Κυψέλη, Αθήνα 

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ «Γεύσεις καθ' Οδόν, Ελλάδα-
Μεσόγειος» , το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 23 Δεκεμβρίου 2018, στην Πλατεία Κανάρη, στην 
Κυψέλη, με στόχο την οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή και προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών 
προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό της Αττικής την περίοδο των Χριστουγέννων. 
 
Το Φεστιβάλ «Γεύσεις καθ' οδόν» είναι μια νέα προσπάθεια που γίνεται με τη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και φιλοδοξεί να προβάλλει το ελληνικό διατροφικό προϊόν εντάσσοντάς το στο πλαίσιο της 
μεσογειακής γαστρονομικής φιλοσοφίας. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, 
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επιθυμούν να  λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της. 
 
Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καλύπτει εξ' ολοκλήρου το κόστος συμμετοχής των εκθετών που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο περίπτερο της , το οποίο εξασφαλίζει ατομικό χώρο 4,5 τ.μ. ανά εκθέτη. 
 
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγωγών και επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας 
προϋποθέτει την παρουσία εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Οι ώρες λειτουργίας του Φεστιβάλ 
θα είναι καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00. 
 
Παρακαλούμε τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 23 Νοεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας τη φόρμα 
συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ( αποστολή στο e-mail: kogiap@kye.com.gr ή στο 
tzamtzia@kye.com.gr ή στο  fax: 2237352432 ). 
Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών και ομάδων 
μικρών παραγωγών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, 
Αρμόδια Στελέχη  Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ): Παρασκευή Κόγια Τ: 2237352433, Αγγελική Τζαμτζή 
Τ.: 2265350656  
 
Συνημμένα Αρχεία: 

- Αίτηση Συμμετοχής 
- Ενημερωτικό Έντυπο για το Φεστιβάλ 
- Αφίσα του Φεστιβάλ 
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