Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων με την Περιφέρεια
Αττικής στην έκθεση τροφίμων και ποτών
«FOOD EXPO Digital 2021»
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στη διαδικτυακή Έκθεση
Τροφίμων & Ποτών «FOOD EXPO Digital 2021» που θα πραγματοποιηθεί στις 14-18
Ιουνίου 2021 με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της
χωρικής της αρμοδιότητας. Η FOOD EXPO η οποία διοργανώνεται από το 2014 έως σήμερα,
αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό φόρουμ και το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός για τα
τρόφιμα και ποτά στη Ελλάδα και γενικότερα στην Νοτιανατολική Ευρώπη.
Η εταιρεία διοργάνωσης FORUM S.A. έχει δημιουργήσει μια custom made ηλεκτρονική
πλατφόρμα, η οποία θα φέρει σε διαδραστική και ουσιαστική επαφή τους εκθέτες της FOOD
EXPO Digital 2021 με περισσότερους από 25.000 Έλληνες και ξένους αγοραστές. Οι
αγοραστές θα λάβουν με sms κωδικό δωρεάν εισόδου και θα πραγματοποιήσουν b2b
meetings με τους εκθέτες μέσω video call ή online chat.
Παροχές στους Εκθέτες της FOOD EXPO Digital.
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται όλες οι ακόλουθες παροχές:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανάρτηση του προφίλ της εκθέτριας εταιρίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
έκθεσης
Δυνατότητα ανάρτησης πολλαπλών προϊοντικών κατηγοριών και υποκατηγοριών
Δυνατότητα ανάρτησης έως και τριών (3) προϊοντικών καταλόγων (σε μορφή PDF)
Ανάρτηση φωτογραφιών προϊόντων με αναλυτική περιγραφή
Δυνατότητα ανάρτησης προφίλ και φωτογραφίας έως και 4 στελεχών του εκθέτη για
τις επαφές με τους αγοραστές
Ανάρτηση φωτογραφικού υλικού από εγκαταστάσεις, χώρους παραγωγής κ.λπ
Ανάρτηση εταιρικών και προϊόντικών video
Δυνατότητα ανάρτησης πιστοποιήσεων και βραβείων
Ένδειξη online παρουσίας του εκθέτη σε real time
Δυνατότητα online chat με αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Δυνατότητα πραγματοποίησης οne on one video call με έως 4 στελέχη του εκθέτη
ταυτόχρονα
Δημιουργία Ημερολογίου για προγραμματισμό ραντεβού με αγοραστές
Επιλογή Live Video Call εφόσον συμφωνήσουν εκθέτης και αγοραστής

Η Περιφέρεια Αττικής θα χρηματοδοτήσει το 80% του κόστους της συμμετοχής των
επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο περίπτερό της.
Το κόστος που θα βαρύνει τον κάθε εκθέτη είναι:
•

60 € - 100 €
συμμετοχών.

(πλέον ΦΠΑ). Το κόστος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας
Αττικής είναι όλα τα προϊόντα που προτίθενται να προβάλουν στην έκθεση να έχουν
παραχθεί ή να έχουν μεταποιηθεί/ τυποποιηθεί εντός της Περιφέρειας (οι τομείς
ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics δεν
περιλαμβάνονται). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης
να βρίσκεται εντός της Αττικής.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες Πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, 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.
Όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο
ψηφιακό περίπτερο της Περιφέρειας, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι
την Πέμπτη 15/04/2021 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).
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων αποτελούν:
1. η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και
σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρίας
2. η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το
προϊόν παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
3. τα τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση
που το προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν),
καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.
4. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α.
5. η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής
Σας επισημαίνουμε ότι οι εκθέτες που θα επιλεγούν δικαιούνται να εκθέσουν στην
πλατφόρμα μόνο τα προϊόντα εκείνα που αναφέρουν στην αίτησή τους και για τα οποία έχουν
καταθέσει τα σχετικά παραστατικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης από
εκθέτη, η Περιφέρεια, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της έκθεσης, δύναται να προβεί σε
αφαίρεση μεμονωμένων προϊόντων από το προφίλ της συγκεκριμένης εταιρείας, σε
συνεννόηση με τη διοργανώτρια εταιρεία.
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. Αίτηση
2. Υπεύθυνη Δήλωση

