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Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας 

Θεμιστοκλής Χειμάρας 

  

Λαμία, 6 Φεβρουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

SUMMER FANCY FOOD SHOW 2019 

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 23 - 25 Ιουνίου 2019 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητάς 

της, συμμετέχει στην διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών SUMMER FANCY FOOD 

SHOW 2019, η οποία διοργανώνεται από 23 έως 25 Ιουνίου 2019 στον εκθεσιακό 

χώρο JACOB JAVITS Convention Center, στη Νέα Υόρκη στις Η.Π.Α., σε συνεργασία 

με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξαγωγών (ENTERPRISE GREECE), τον 

αρμόδιο εθνικό φορέα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού για την προώθηση εξαγωγών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

Η SUMMER FANCY FOOD θεωρείται ως η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση Τροφίμων 

και Ποτών της Βόρειας Αμερικής και αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που 

προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της 

τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής, της μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας 

τροφίμων και ποτών, καθώς και του Τύπου. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην 

έκθεση και στην εθνική αποστολή τη φετινή χρονιά. 

Εκτός από τον συντονισμό της αποστολής για τις επιχειρήσεις της, η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας θα καλύψει οικονομικά:  

• το 40% του κόστους για κάθε εκθέτη. Δηλαδή, το κόστος για κάθε εκθέτη θα 

ανέρχεται στα 3.738€ + Φ.Π.Α. για booth 9,3 τ.μ.  

• το 60% του κόστους για κάθε εκθέτη που η επιχείρησή του ανήκει στην κατηγορία 

των Συλλογικών Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου (Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις -Κοιν.Σ.Επ.-, Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί και Ομάδες 



                                                                                               
Παραγωγών εντός των συνεταιρισμών). Δηλαδή, το κόστος για κάθε εκθέτη θα 

ανέρχεται στα 2.492€ + Φ.Π.Α. για booth 9,3 τ.μ. 

Στο συνολικό κόστος δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, διαμονής και σίτισης των 

εκθετών.  

Παρακαλούμε τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 28 Φεβρουαρίου 2019, 

συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση του ENTERPRISE GREECE (αποστολή στο 

email: f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr και κοινοποίηση στο email: 

info@kye.com.gr), διευκρινίζοντας ότι η αίτηση αφορά στο περίπτερο της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινήσεις για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας 

καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης, παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσετε με το γραφείο του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου 

Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας,στην Κεντρική Δομή του ΚΥΕ στο τηλέφωνο 

2231030190. 

Συνημμένα στην πρόσκληση θα βρείτε το ενημερωτικό σημείωμα για την έκθεση από το 

ENTERPRISE GREECE και την αίτηση συμμετοχής.  
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