
                     
Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση  
Εξωζηπέθειαρ & Επισειπημαηικόηηηαρ 
Κωνζηανηίνος Καπαγιάννη 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ  

ζηη Διεθνή Έκθεζη Απηοποιίαρ, Ζασαποπλαζηικήρ & Παγωηού 
«ARTOZA 2021» 

Metropolitan Expo, Αθήνα 
12 - 15 Νοεμβρίου 2021 

 
H Πεπιθέπεια ηεπεάρ Ελλάδαρ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζεζε λα ζπκκεηέρεη ζηε Διεθνή 

Έκθεζη Απηοποιίαρ, Ζασαποπλαζηικήρ & Παγωηού «ARTOZA 2021», ε νπνία 

δηνξγαλψλεηαη ζηηο 12-15 Ννεκβξίνπ 2021, ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν Metropolitan Expo ζην 

αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο ζηα πάηα, γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε 

εμαγσγψλ.  

Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζέινληαο λα εληζρχζεη ηνλ θιάδν ηεο Αξηνπνηίαο θαη ηεο 

Εαραξνπιαζηηθήο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ έθζεζε θαη ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ρσξηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο λα αλαδείμνπλ 

θαη λα πξνβάινπλ ηα πςειήο πνηφηεηαο παξαγφκελα πξντφληα ηνπο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ηα πξντφληα ηνπο λα έρνπλ 

παξαρζεί εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Δπίζεο, ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ε εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ δελ 

πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε άιιε Πεξηθέξεηα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ, ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλεηαηξηζκψλ, νκάδσλ παξαγσγψλ θαη εθζεηψλ νη 

νπνίνη είλαη ακηγψο παξαγσγνί θαη δελ έρνπλ μαλαζπκκεηάζρεη ζε δξάζεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Σέινο, ζα ιεθζεί κέξηκλα λα ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο απφ φιεο ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο.  

Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ησλ πςπόπληκηων 

εηαιπειών/παπαγωγών πνπ επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ Απγνχζηνπ 2021 ζηε 

Βφξεηα Δχβνηα, αλαθνηλψλεη πσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα γίλεη κε μηδενικό κόζηορ.  

Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζα θαιχςεη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο, θαηά 80%. Σν θφζηνο 

γηα θάζε εθζέηε ζα είλαη ην εθάπαμ πνζφ 350€ (πιένλ Φ.Π.Α.).   

Σο κόζηορ ανά ζςμμεηοσή ανέπσεηαι ζηα 350€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ ζην Πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Σα 
έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ εθπξνζψπσλ βαξχλνπλ ηνλ εθζέηε. 
Παξαθαινχκε ηηο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ 
ηνπο ην ζπληνκφηεξν θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ Δεςηέπα 25 Οκηωβπίος 2021 θαη ψξα 
12:00, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
πνπ ζα βξείηε ζηνλ ζχλδεζκν: 

https://forms.gle/hsZTpdTQiqXdZXsc9 
 
Για περιζζόηερες πληροθορίες: 
Κεληξηθή Γνκή Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ (ΚΤΔ)  
Σει.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 
 
Σσνημμένο: 
-Παροτές Περιπηέροσ Περιθέρειας Σηερεάς Ελλάδας_ARTOZA 2021 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 

 
info@kye.com.gr 

2231030190 
 

ARTOZA 2021 
 

 Αιηήζειρ έωρ 25 
Οκηωβπίος 2021  

 
Κφζηνο πκκεηνρήο: 

350€ (πιένλ Φ.Π.Α.) 

 
 

Καηηγοπίερ Πποϊόνηων & 
Εκθεηών 

 Α’ Ύιεο Αξηνπνηίαο, Εαρ/θήο & 
Παγσηνχ - Έηνηκα κείγκαηα 

 Βνχηπξα - Μαξγαξίλεο θιπ 

 Άιεπξα Αξηνπνηίαο, Εαρ/θήο - 
Μείγκαηα αιεχξσλ 

 Αξηνζθεπάζκαηα 

 νθνιαηνεηδή θαη Εαραξψδε 
πξντφληα 

 Παγσηφ ρχκα & πξντφληα 
παγσηνχ 

 Γιπθά έηνηκα - ηξνπηαζηά 

 Καηεςπγκέλα πξντφληα δχκεο 

 Καθέδεο & Ρνθήκαηα - 
Μεραλέο θαθέ 

 Φνχξλνη Αξηνπνηίαο - Εαρ/θήο 

 Μεραλήκαηα παξαγσγήο 
πξντφλησλ Αξηνπνηίαο - 
Εαρ/θήο 

 Μεραλήκαηα παξαγσγήο 
θχιινπ θξνχζηαο, θαληαΐθη θιπ 

 Δξγαιεία θαη θεχε 

 Μεραλήκαηα παξαγσγήο 
πίηζαο θαη δπκαξηθψλ 

 Δπίπισζε θαη δηαθφζκεζε 
αξηνπνηείσλ θαη 
δαραξνπιαζηείσλ 

 Βηηξίλεο Εαρ/θήο, Παγσηνχ & 
νθνιαηνεηδψλ 

 Γηαθνζκεηηθά Εαρ/θήο θαη 
Παγσηνχ 

 Δίδε ζπζθεπαζίαο - Αλαιψζηκα 

 πζηήκαηα θαη Μεραλήκαηα 
Ψχμεο - Καηάςπμεο - Ψπθηηθνί 
Θάιακνη 

 Δμνπιηζκφο Απνζεθψλ 

 Σακεηαθά πζηήκαηα - Επγαξηέο 

 Παξνρή Τπεξεζηψλ (ISO, 
HACCP θιπ) 

 Φνξείο θαη Οξγαλψζεηο θιάδνπ 

 Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο 
Αξηνπνηίαο, Εαραξνπιαζηηθήο 
& Μαγεηξηθήο 
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