
                                     

 

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην 8η 

ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022,4-6 Φεβρουαρίου 2022, MEC-

ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Αθήνα 

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και 

με την αρωγή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την 

προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, πρόκειται να συμμετάσχει στην Έκθεση 

Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022 – The Greek Fine Food Exhibition», με αυτόνομο 

περίπτερο που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως και 6 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό 

κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ στην Αθήνα. 

Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η 

ανάδειξη των αγροτικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και 

διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

αγροδιατροφικό τομέα και η δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των 

τροφίμων και ποτών με τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους. 

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια ανάδειξης των ποιοτικών ελληνικών 

προϊόντων για τους επαγγελματίες του πιο premium κλάδου τροφίμων και ποτών, και για 

τους λάτρεις της ελληνικής γαστρονομίας και του fine food. Το 2020 διακρίθηκε με 2 

κορυφαία βραβεία στο διαγωνισμό Exhibition Marketing Awards 2020. Πλήρως ανανεωμένη 

και εμπλουτισμένη, η έκθεση που έγινε θεσμός ανανεώνει το ραντεβού της με επαγγελματίες 

και λάτρεις της γαστρονομίας και του Fine Food για 8η συνεχή χρονιά. H ΕΞΠΟΤΡΟΦ 

παραμένει πιστή στα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και στην καλύτερη δυνατή ανάδειξη τους 

μέσα από καινοτόμες προτάσεις, γόνιμες επιχειρηματικές συναντήσεις και πλούσιες 

γαστρονομικές εκδηλώσεις. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν για να 

προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσα από το ενιαία διαμορφωμένο περίπτερο της 

Περιφέρειας να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος – Φόρμα Συμμετοχής) στα e-mail:  ionian.agro@gmail.com, το 

συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.  



Ο μέγιστος αριθμός σταντ που δύναται να φιλοξενηθούν στο περίπτερο της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων είναι 15 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Το κόστος ιδίας συμμετοχής που θα επιβαρύνει την κάθε εταιρεία ανέρχεται στα 200 € 

(τελική τιμή) και θα καταβληθεί απευθείας στην εταιρεία διοργάνωσης της έκθεσης, 

σύμφωνα με οδηγίες που θα σας αποσταλούν.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την 

πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης 

της  Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ 

2661362281, κα Βλάχου και κα Χυτήρη.  

Με εκτίμηση, 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου 

Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής 
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