ΠΑΡΟΦΕ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΕΚΘΕΣΗ


Ωφέλιμος χώρος ανά εκθέτη 8-10 m2 (εξαρτάται από το πλήθος συμμετοχών)



Επίστρωση μοκέτας



Τοιχοποιία με πάνελ PVC



3 επίτοιχα ράφια



1 ερμάριο που κλειδώνει



1 τραπέζι με στρογγυλό λευκό καπάκι



3 καθίσματα



1 info kiosk με θέση για προσπέκτους



1 σκαμπό



1 όρθια βιτρίνα με φωτιζόμενη πλάτη και μετόπη εκθέτη



Δυνατότητα παρουσίασης παραδοσιακών συνταγών στερεοελλαδίτικων προϊόντων στην αίθουσα
εκδηλώσεων, όπου με τη βοήθεια καταξιωμένων Pastry Chefs & Bakery Masters



Η τελευταία ημέρα της έκθεσης θα είναι αφιερωμένη στις παραδοσιακές πίτες που αποτελούν σημείο
αναφοράς για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας μας



Ηλεκτρονικές προσκλήσεις για την άμεση πρόσβαση στην έκθεση



Κάρτες εκθέτη για ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης των επιχειρήσεων και των στελεχών τους για
όλες τις ημέρες της έκθεσης



Συνεργεία παλετοφόρων και ανυψωτικών για την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων



Καθημερινός καθαρισμός περιπτέρων



Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο, κινητή μονάδα (ασθενοφόρο)



Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια της έκθεσης ARTOZA αλλά και της
παράλληλης έκθεσης FOODTECH. Γενικές παροχές - Υπηρεσίες προβολής



Υποδοχή των επισκεπτών με δύο γραμματείες (στην είσοδο 1 πλησίον του Hall 1 και στην είσοδο 2 πλησίον
του Hall 4) που διαθέτουν την πλέον σύγχρονη μηχανοργάνωση για την άμεση καταγραφή των
επαγγελματιών που προσέρχονται στην έκθεση



Όλοι οι χώροι του εκθεσιακού κέντρου καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της
έκθεσης ώστε να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας



Παρουσίαση της συμμετοχής της Περιφέρειας στον έντυπο κατάλογο εκθετών της ARTOZA με αναλυτική
καταγραφή όλων των επιχειρήσεων



Αναλυτική μεμονωμένη παρουσίαση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ως εκθέτες μέσω της Περιφέρειας
στη λίστα εκθετών στο site της έκθεσης ARTOZA (www.artoza.com)

Ενδεικτική εικόνα περιπτέρου
Σο κόστος ανά συμμετοχή ανέρχεται στα 350€ (πλέον Υ.Π.Α.).
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγωγών και επιχειρήσεων στο Περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
προϋποθέτει την παρουσία εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των
εκπροσώπων βαρύνουν τον εκθέτη.

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο
και όχι αργότερα από την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής
προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που θα βρείτε στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/hsZTpdTQiqXdZXsc9
Για περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)
Τηλ.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr

