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                  Θέμα: «Πρόσκληση Συμμετοχής στην Έκθεση Ελλάδος Γεύση» 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 

 

Η ALFA EXPO με την παρούσα επιστολή επιθυμεί να σας ενημερώσει για την έκθεση «Ελλάδος 

Γεύση» που διοργανώνεται από 27 έως 30 Νοεμβρίου στο κλειστό Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας 

στο Ελληνικό. Η έκθεση «Ελλάδος Γεύση» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. 

 

 Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» αποτελεί την προβολή μιας συνολικής εικόνας της Ελλάδας με 

τη Γαστρονομία, τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό να είναι τα βασικά συστατικά με τα οποία θα 

φέρουμε την Ελλάδα στο πιάτο των επισκεπτών με σκοπό την αύξηση του εισοδήματος των 

επιχειρήσεων, την προοπτική εξαγωγών και την ανάδειξη της επιχειρηματικής δράσης. Για το 

σκοπό αυτό συμμετέχουν οι Περιφέρειες της Ελλάδας, ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων και ποτών και φορείς σχετικοί με τα θέματα που 

προβάλλονται. Στόχοι μας είναι να έρθουν οι επισκέπτες σε επαφή με την ελληνική γαστρονομία, 

τον τουρισμό και τον πολιτισμό κάθε περιοχής όχι ως τουρίστες αλλά σαν εντόπιοι.  

 

Στην έκθεση θα πραγματοποιηθούν live μαγειρικές από διακεκριμένους σεφ, 

γευσιγνωσία, παραγωγή κοκτέιλ με βάση ελληνικά συστατικά, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, 

B2B συναντήσεις με προσκεκλημένους εμπορικούς επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο επισκέπτης θα μπορεί να παρακολουθήσει ακόμα προβολές ταινιών και  εκθέσεις 

φωτογραφίας. Τέλος, στην «Ελλάδος Γεύση» θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με θέμα 

«Περιφερειακή Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα» και Ημερίδα με θέμα «Καινοτομία & Μηχανική 

Τροφίμων».  

 

Στην «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποιείται μια προσπάθεια από τις Περιφέρειες της Ελλάδος 

και τα κυβερνητικά όργανα, γι’ αυτό το λόγο θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή σας για 

την παρουσίαση των προϊόντων σας. Συνημμένα θα βρείτε τη κάτοψη του χώρου, την Δήλωση 

συμμετοχής και το φυλλάδιο της Έκθεσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ελπίζουμε στην άριστη συνεργασία. 

 

Με τιμή, 

Χρήστος Α. Καραμπίκας 


