ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής για την προβολή
και προώθηση βιολογικών και φυσικών προϊόντων στο «2ο Bio Festival 2020»
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο
«2 Bio Festival 2020» που θα πραγματοποιηθεί από 8-10 Μαΐου 2020 στην Τεχνόπολις
Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, στο κέντρο της Αθήνας, με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας. Το συγκεκριμένο εκθεσιακό
γεγονός διοργανώνεται από την εταιρεία « Forum Α.Ε.».
ο

Η Περιφέρεια Αττικής θα επιδοτήσει το κόστος συμμετοχής κατά 60% για την ενοικίαση
περιπτέρων, ενώ το υπόλοιπο 40% θα το επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι εκθέτες. Τα περίπτερα θα
έχουν διαστάσεις 5 τ.μ. (2x2,5)/ έκαστο και θα βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο της
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ. Η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται στο ποσό των 200€ (πλέον Φ.Π.Α).
Το συνολικό κόστος που θα βαρύνει το κάθε εκθέτη ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.)
Διευκρινίζεται ότι για την επιλογή της θέσης της κάθε επιχείρησης εντός του ενιαίου
περιπτέρου της Περιφέρειας θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων εκθετών. Η
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία των υποψηφίων εκθετών. Ο τόπος και ο
χρόνος διεξαγωγής της θα γνωστοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης –ειδοποίησης.
Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας
Αττικής είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα
της επιχείρησης να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
Περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας
καθώς και εταιρείες logistics). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας
επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών, ομάδων
παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και δεν έχουν
ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο
της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Σε περίπτωση
που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής από τις διαθέσιμες θέσεις, θα γίνει επιλογή
των εκθετών βάσει μοριοδότησης με κριτήρια που θα ορίσει η Δ/νση Αγροτικής και
Κτηνιατρικής Πολιτικής.
Ως εκ τούτου όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως
εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι
τις 27/03/2020 (μετά από παράταση) με υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και υπεύθυνης
δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής (ακολουθούν συνημμένα) στην Δ/νση
Αγροτικής
και
Κτηνιατρικής
Πολιτικής
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
agrotiki1@patt.gov.gr ή στο Fax: 2132065020 (Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς
υπογραφή ή τη σφραγίδα της επιχείρησης).
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
1) παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είτε παράγει είτε τυποποιείμεταποιεί το προϊόν της εντός της Αττικής (π.χ. άδεια λειτουργίας σε ισχύ, τιμολόγια
ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο συνάγεται ότι η παραγωγή ή η μεταποίηση ή
τυποποίηση γίνεται στην Αττική)
2) την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο και
σφραγισμένη με την σφραγίδα της επιχείρησης.

To Bio Festival αποτελεί το μοναδικό event για τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα στο
οποίο λαμβάνουν μέρος παραγωγοί και εταιρείες με βιολογικά και φυσικά προϊόντα, μη
βιομηχανοποιημένα και μη μεταλλαγμένα. Συγκεκριμένα στο Bio Festival μπορούν να
συμμετέχουν παραγωγοί και επιχειρήσεις με:
Φρούτα, λαχανικά, Αρτοσκευάσματα, Τυροκομικά- γαλακτοκομικά, δημητριακά, ζυμαρικά,
μέλι μαρμελάδες, κομπόστες, βότανα, αφεψήματα, σάλτσες αλοιφές, ελαιόλαδο, ελιές,
αναψυκτικά, χυμοί, κρασιά, ξηροί καρποί, γλυκά κουταλιού, φυσικά καλλυντικά ,σαπούνια ,
προϊόντα καθημερινής περιποίησης , φορείς πιστοποίησης, προϊόντα κρέατος, super foods
οικολογικές συσκευασίες και απορρυπαντικά.
Το Bio Festival απευθύνεται τόσο στους καταναλωτές (B2C) όσο και στους
επαγγελματίες του κλάδου (B2B) από τις παρακάτω κατηγορίες: Καταστήματα βιολογικών
προϊόντων, εταιρείες χονδρικής πώλησης τροφίμων και ποτών, μικρές και μεγάλες αλυσίδες
super market, εστιατόρια, delicatessen, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ξενοδοχεία καθώς επίσης
σε φαρμακεία και e-shops βιολογικών προϊόντων.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να
πραγματοποιούν λιανική πώληση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό που θα
επισκεφθεί το Bio Festival.
Με αυτόν τον διπλό προσανατολισμό του φεστιβάλ (Β2Β και Β2C) τα οφέλη που θα
αποκομίσουν οι εκθέτες της Περιφέρειας αναμένονται να είναι πολλαπλά: Προβολή και
προώθηση των προϊόντων τους σε επαγγελματίες επισκέπτες, ανάπτυξη του δικτύου
διανομής τους, διεύρυνση τους πελατολογίου τους, ενίσχυση της εταιρικής τους ταυτότητας
και καθιέρωση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά καθώς και οι επιτόπου εμπορικές
συναλλαγές με τους καταναλωτές που θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της
κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745, mkonstantopoulou@patt.gov.gr
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770, vstavroulaki@patt.gov.gr
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771, thanos.antonopoulos@patt.gov.gr
Συνημμένα: 1. Kάτοψη
2. Φωτορεαλιστικό σχέδιο Περιφέρειας Αττικής
3. Αίτηση
4. Υπεύθυνη Δήλωση

