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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο    

              της Περιφέρειας Αττικής σε Διεθνείς Εκθέσεις 
  

             Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του ότι, η 
Περιφέρεια Αττικής εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στις Διεθνείς Εκθέσεις: 

 
 Διεθνής Έκθεση Οίνων - Ποτών «PROWEIN 2018», που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 

Μαρτίου 2018 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι με εξαγωγικό προσανατολισμό πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον   
τους έως 19 Ιουλίου 2017, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση (Δεν θα γίνονται δεκτές, 
ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς σφραγίδα της επιχείρησης) και την υπεύθυνη δήλωση. 

 Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO 2018», που θα πραγματοποιηθεί από 
10 έως 12 Μαρτίου 2018 στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo, στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα. 
Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας πρέπει να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 31 Ιουλίου 2017, συμπληρώνοντας τη σχετική 
αίτηση (Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς σφραγίδα της 
επιχείρησης) και την υπεύθυνη δήλωση. 

 Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «GULFOOD 2018» που θα πραγματοποιηθεί από 18 
έως 22 Φεβρουαρίου 2018 στον εκθεσιακό χώρο World Trade Center, στο Ντουμπάι των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με επιχειρήσεις τροφίμων (εκτός χοιρινού κρέατος) και 
ποτών (εκτός αλκοολούχων) που δραστηριοποιούνται που δραστηριοποιούνται μέσα στη 
χωρική της αρμοδιότητα. 
Οι ενδιαφερόμενοι με εξαγωγικό προσανατολισμό πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους έως 31 Αυγούστου 2017, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση (Δεν θα γίνονται 
δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς σφραγίδα της επιχείρησης) και την υπεύθυνη 
δήλωση. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνσης 
agrotiki1@patt.gov.gr ή στο fax της υπηρεσίας 2132065020 (Δεν θα γίνονται δεκτές, 
ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς σφραγίδα της επιχείρησης). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Περιφέρεια Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ.: 2132065770 
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ.: 2132065771 
κ. Μιτακλή Ελένη τηλ.: 2132065772                                                              
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