
 
Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση  
Εξωζηπέθειαρ & Επισειπημαηικόηηηαρ 
Κωνζηανηίνος Καπαγιάννη 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
ζηη Διεθνή Έκθεζη Σποθίμων και Ποηών 

«FOOD & LIFE 2021» 
Μόνασο, Γεπμανία 

01 - 05 Δεκεβρίου 2021 
 

H Πεπιθέπεια ηεπεάρ Ελλάδαρ ανακοινϊνει ηην ππψθεζη να ζςμμεηέσει για ηέηαπηη 

ζςνεσόμενη θοπά, ζηη Διεθνή Έκθεζη Σποθίμων & Ποηών «FOOD & LIFE 2021», η 

οποία διοπγανϊνεηαι ζηιρ 01-05 Γεκεμβπίος 2021, ζηον εκθεζιακψ σϊπο Messe München 

ζηο Μψνασο ζηη Γεπμανία, για ηην πποζέλκςζη επενδωζευν και ηην πποϊθηζη 

εξαγυγϊν. Ππψκειηαι για ηη μεγαλωηεπη έκθεζη ηποθίμυν Β2C ηηρ Βαςαπίαρ και ηηρ 

Νψηιαρ Γεπμανίαρ, καηά ηη διάπκεια ηηρ οποίαρ επιηπέπονηαι οι πυλήζειρ πποφψνηυν ππορ 

ηο κοινψ, συπίρ σπήζη ηαμειακήρ μησανήρ, POS ή έκδοζη απψδειξηρ, ενϊ παπάλληλα 

δίνεηαι η δςναηψηηηα ζηην αποζηολή ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ να 

ππαγμαηοποιήζοςν ζςνανηήζει με ζκοπψ ηην επίηεςξη εμποπικϊν ζςμθυνιϊν με 

αγοπαζηέρ ηος εξυηεπικοω. 

Ζ Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ ζςμμεηείσε ηιρ σπονιέρ 2017, 2018 και 2019 με επιηςσία 

ζηην ελληνική αποζηολή. Σην ίδια αποηελεζμαηικψηηηα και επιηςσία η Πεπιθέπεια επιδιϊκει 

να διαηηπήζει και ηο 2021. 

Ζ Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ θέλονηαρ να διειζδωζει ζηην αγοπά ηποθίμυν και ποηϊν 

ηυν κανδιναβικϊν συπϊν θα ζςμμεηέσει ζηην έκθεζη και θα δϊζει ηη δςναηψηηηα ζηιρ 

επισειπήζειρ πος δπαζηηπιοποιοωνηαι ενηψρ ηηρ συπικήρ ηηρ απμοδιψηηηαρ να αναδείξοςν 

και να πποβάλοςν ηα ςτηλήρ ποιψηηηαρ παπαγψμενα πποφψνηα ηοςρ. 

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 ηεπεάρ Δλλάδαρ. 

Δπίζηρ, η επυνςμία ηηρ επισείπηζηρ ή η εηικέηα ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηυν πποφψνηυν δεν 

ππέπει να παπαπέμπει ζε άλλη Πεπιθέπεια.  

Δπιζημαίνεηαι 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. Σέλορ, θα ληθθεί μέπιμνα να ςπάπσοςν ζςμμεηοσέρ απψ ψλερ ηιρ 

Πεπιθεπειακέρ Δνψηηηερ.  

Ζ Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ ζηο πλαίζιο ηηρ ζηήπιξηρ ηυν πςπόπληκηων 

εηαιπειών/παπαγωγών πος επλήγηζαν απψ ηιρ πςπκαγιέρ ηος Αςγοωζηος 2021 ζηη 

Βψπεια Δωβοια, ανακοινϊνει πυρ η ζςμμεηοσή ηοςρ θα γίνει με μηδενικό κόζηορ.  

Ζ Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 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, καηά 

86%. Σο κψζηορ για κάθε εκθέηη θα είναι ηο εθάπαξ ποζψ 400€ (πλέον Φ.Π.Α.).   

Σο κόζηορ ανά ζςμμεηοσή ανέπσεηαι ζηα 400€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

Ζ ζςμμεηοσή ηυν ενδιαθεπψμενυν παπαγυγϊν και επισειπήζευν ζηο Πεπίπηεπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ 
πποχποθέηει ηην παποςζία εκπποζϊπος καθ’ ψλη ηη διάπκεια ηηρ έκθεζηρ. Σα έξοδα μεηάβαζηρ και διαμονήρ ηυν 
εκπποζϊπυν βαπωνοςν ηον εκθέηη. 
Παπακαλοωμε ηιρ επισειπήζειρ πος επιθςμοων να ζςμμεηέσοςν, να εκδηλϊζοςν ηο ενδιαθέπον ηοςρ ηο ζςνηομψηεπο και ψσι 
απγψηεπα απψ ηην Παπαζκεςή 1 Οκηωβπίος 2021 και ϊπα 12:00, ζςμπληπϊνονηαρ ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ ππορ ηην 
Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ πος θα βπείηε ζηον ζωνδεζμο: 

https://forms.gle/jgjZ4JdgWeVNVVWZ8  
Για περιζζόηερες πληροθορίες: 
Κενηπική Γομή Κένηπος Τποζηήπιξηρ Δπισειπήζευν (ΚΤΔ)  
Σηλ.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 
 
Σσνημμένο: 
-Παροτές Περιπηέροσ Περιθέρειας Σηερεάς Ελλάδας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 

 
info@kye.com.gr 

2231030190 
 

FOOD & LIFE 2021 
 

 Αιηήζειρ έωρ 1 
Οκηωβπίος 2021  

 
Κψζηορ ςμμεηοσήρ: 

400€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

 
 

Καηηγοπίερ Πποϊόνηων 

 Πποφψνηα ελαιολάδος 

 Μελιζζοκομικά πποφψνηα 

 Delicatessen 

 Organic Food Products - 
Π.Ο.Π. & Π.Γ.Δ. πποφψνηα, 
Φπέζκα Φποωηα & Λασανικά, 
Dressings, άληζερ, Dips, 
Μπασαπικά, Καπςκεωμαηα, 
Βψηανα, Γαλακηοκομικά & 
Σςποκομικά πποφψνηα, 
Εςμαπικά, Γημηηπιακά, 
Όζππια, Μέλι, Μαπμελάδερ, 
Εασαπϊδη, Ξηποί καπποί, 
Καθέδερ, Ροθήμαηα, Νεπά, 
Υςμοί, Ανατςκηικά, Δλαιψλαδο 
& Πποφψνηα Δλαιολάδος, Δλιέρ 
& Πποφψνηα Δλιάρ 

 Αλλανηικά 

 Παπαδοζιακά ποηά, οίνοι, σςμοί 

 Φςζικά Φαπμακεςηικά 
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