
 
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  
Δμσζηξέθεηαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Δπάγγεινπ Κνύθνπδα 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
ζηε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ 

«NORDIC ORGANIC FOOD FAIR & ECO LIVING SCANDINAVIA 2022» 

Μάικε, νπεδία 
16 - 17 Ννεκβξίνπ 2022 

 

Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο εμαγσγηθήο δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο 

ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο, ζπκκεηέρεη γηα ηξίηε θνξά, ζηε Γηεζλή Έθζεζε 
Βηνινγηθώλ πξντόλησλ «NORDIC ORGANIC FOOD FAIR & ECO LIVING 

SCANDINAVIA 2022», ε νπνία δηνξγαλψλεηαη ζηηο 16 & 17 Ννεκβξίνπ 
2022, ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν MalmöMässan ζην Μάικε ηεο νπεδίαο. 

Ζ Nordic Organic Food Fair & Eco Living Scandinavia 2022 είλαη ε 
κνλαδηθή, απνθιεηζηηθή θαη δηπιή επαγγεικαηηθή έθζεζε γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Πθαλδηλαβίαο (Γαλία, Πνπεδία, Λνξβεγία, Φηλιαλδία θαη Ηζιαλδία), νη νπνίεο θαη 

απνηεινχλ ηε Λν1 αγνξά ζηελ Δπξψπε ζηελ θαηαλάισζε βηνινγηθψλ θαη 
θπζηθψλ πξντφλησλ. 

Ρν 2018 θαη ην 2019 ε Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ζπκκεηείρε κε ηελ ειιεληθή 
απνζηνιή, κε κεγάιε επηηπρία θαη θαηαιακβάλνληαο πεξίνπηε ζέζε αθξηβψο ζηελ 

είζνδν ηεο έθζεζεο. Έπεηηα απφ ηε δηαθνπή δχν εηψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

Covid19 θαη κε ην άλνηγκα ηεο έθζεζεο, ε Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο 
πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη μαλά γηα ην έηνο 2022, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

εληζρχζεη κε ζπλέπεηα ην brand name ησλ πςειήο πνηφηεηαο ζηεξενειιαδίηηθσλ 
πξντφλησλ ζηηο ζθαλδηλαβηθέο αγνξέο. 

Ζ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο πξνζβιέπνληαο ζηελ αλάδεημε, ζηελ πξνψζεζε 
θαη ζηελ δηείζδπζε ησλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ζηεξενειιαδίηηθσλ πξντφλησλ ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ θιάδνπ θαη ζε κηα δπλακηθή αλάθακςε ζηελ «κεηαCOVID» 

επνρή, ζα θαιύςεη εμ’ νινθιήξνπ (επηδόηεζε 100%) ην θφζηνο 
ζπκκεηνρήο γηα ηνλ θάζε εθζέηε. 

Ξξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη λα εδξεχνπλ εληφο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. Δπίζεο, ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ε εηηθέηα 

ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε άιιε Ξεξηθέξεηα. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγσγψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζην νκαδηθφ 
Ξεξίπηεξν ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία 

εθπξνζψπνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Ρα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο 
ησλ εθπξνζψπσλ βαξχλνπλ ηνλ εθζέηε, θαζψο θαη ην θφζηνο επηζηξνθήο ησλ 

πξντφλησλ. Ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ, ζα ηεξεζεί ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Ξαξαθαινχκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ην ζπληνκφηεξν θαη φρη αξγφηεξα απφ ηε Γεπηέξα 17 
Νθησβξίνπ 2022 θαη ψξα 12:00 ην κεζεκέξη, πνπ ζα βξείηε ζηνλ ζχλδεζκν: 

 
https://forms.gle/jGyhWFkBUZD5QLuU8 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 
Θεληξηθή Γνκή Θέληξνπ πνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ (ΘΔ)  
Ρει.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ - KYE 

info@kye.com.gr 

2231030190 

NORDIC ORGANIC FOOD FAIR & 

ECO LIVING SCANDINAVIA 2022 

Γσξεάλ 

Δμ’ νινθιήξνπ επηδφηεζε απφ ηελ Ξεξ. 

Πηεξεάο Διιάδαο 

 Αηηήζεηο έσο 17 Νθησβξίνπ 2022  

Καηεγνξίεο Πξντόλησλ 

 Free From & Vegan - Θξεπηηθά θαη πγηεηλά 
ηξφθηκα θαη πνηά (κε-αιθννινχρα) 

 Natural Health - Ππκπιεξψκαηα 
δηαηξνθήο, βηηακίλεο, κπάξεο, θπηηθά 
παξαθάξκαθα, θιπ  

 Natural Beauty & Spa Show – Ξξντφληα 
νκνξθηάο, πεξηπνίεζεο θαη θαιιπληηθά  

 Natural Living - Βηψζηκα πξντφληα 
δηαβίσζεο, νηθνινγηθά πξντφληα, ξνχρα θαη 
πθάζκαηα θιπ  

 Organic Food Products – ΞΝΞ & ΞΓΔ 
πξντφληα, Φξέζθα Φξνχηα & Ιαραληθά, 
Dressings, Πάιηζεο, Dips, Κπαραξηθά, 
Θαξπθεχκαηα, Βφηαλα, Γαιαθηνθνκηθά & 
Ρπξνθνκηθά πξντφληα, Επκαξηθά, 
Γεκεηξηαθά, Όζπξηα Κέιη, Καξκειάδεο, 
Εαραξψδε, Μεξνί θαξπνί, Θαθέδεο, 
Ονθήκαηα, Λεξά, Σπκνί, Αλαςπθηηθά, 
Διαηφιαδν, Διηέο & Ξξντφληα ειηάο 

 Naked Drinks - Γηα 1ε θνξά ζηελ έθζεζε 
ζα ιεηηνπξγήζεη εηδηθφο ρψξνο γηα ηα 
θπζηθά & βηνινγηθά αιθννινχρα πνηά 
(craft κπχξεο, θξαζηά, απνζηάγκαηα, ιηθέξ 
θιπ) 

ΠΑΡΟΥΔ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ 
 Νκαδηθφ Ξεξίπηεξν 20 η.κ. 
 Ωθέιηκνο εθζεζηαθφο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 4 

η.κ. 
 Γξαθηζηηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

Διιάδαο ζηα stands 
 Θνηλφρξεζηνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο 
 Ρξαπέδηα & Θαξέθιεο γηα ηηο ζπλαληήζεηο 
 Ξαξνρή ξεχκαηνο, θαζαξηφηεηα 
 Θφζηνο ζπκκεηνρήο & εγγξαθήο φισλ ησλ 

εθζεηψλ 
 Απεξηφξηζηνο αξηζκφο πξνζθιήζεσλ 
 Απιή εηζαγσγή ζην Ξξφγξακκα ηεο 

Έθζεζεο θαη ζηνλ online νδεγφ 

 Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζχλεο 

 Data app (εθαξκνγή ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
γηα ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ επηζθεπηψλ) 

 Απνζηνιή ζηελ έθζεζε θαη αζθάιηζε ησλ 
εθζεκάησλ. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε 
επηζηξνθή. 

 Ππκβνπιεπηηθή δηείζδπζεο ζηελ αγνξά ηεο 
Πθαλδηλαβίαο 

https://forms.gle/jGyhWFkBUZD5QLuU8
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