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“Feel, Taste, Live Greece!” ζηην Ολλανδία 

                                                  ΚΟΙΝ..ΔΠ. "Δλλάδα Πανηού" Αναηολικήρ Ρωμςλίαρ 80, Σ.Κ. 16562 Γλςθάδα - Αθήνα 

 

Τπό ηην Αιγίδα 
Κενηπικήρ  Ένωζηρ Δπιμεληηηπίων Δλλάδαρ  

 
‣ Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμων 

‣ Τποςπγείο Ανάπηςξηρ και Δπενδύζεων  

 ‣ Τποςπγείο Σοςπιζμού ‣ E.O.T. 

‣ Ένωζη Πεπιθεπειών Δλλάδαρ  

‣ Ένωζη Δπιμεληηηπίων Δλλάδαρ 

‣ Κενηπική Ένωζη Γήμων Δλλάδαρ 

‣ Ππεζβεία ηηρ Δλλάδαρ ζηην Ολλανδία 
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ΠΡΟ: Αξιόηιμο/η Ππόεδπο και μέλη Γιοικηηικού ςμβοςλίος  

 

ΘΔΜΑ: Ππόηαζη για ζςμμεηοσή ηος Δπιμεληηηπίος ζηη 3
η
 Δξαγωγική Έκθεζη / 

Φεζηιβάλ  “Feel, Taste, Live Greece!”  πος θα ππαγμαηοποιηθεί ηον Νοέμβπιο ηος 2020 

ζηο Άμζηεπνηαμ ηηρ Ολλανδίαρ. 

 

Αξιόηιμερ Κςπίερ, Κύπιοι, 

Η ΚΟΙΝΔΠ «Δλλάδα Πανηού» ζαρ πποζκαλεί να ζςμμεηάζσεηε ζηη 3η Δξαγωγική 

Έκθεζη / Φεζηιβάλ  “Feel, Taste, Live Greece!” πος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 27-29 

Νοεμβπίος 2020 ζηο Άμζηεπνηαμ ηηρ Ολλανδίαρ.  

Σο θέμα ηος «Feel, Taste, Live Greece!» είναι η Δλλάδα, και έσει ηιρ παπακάηω 

θεμαηικέρ ενόηηηερ: 

 Σπόθιμα / Ποηά / Αγποηικά και άλλα Πποϊόνηα  

 Θεμαηικόρ και Γενικόρ Σοςπιζμόρ  

 Πολιηιζμόρ και Γημιοςπγικέρ Βιομησανίερ  

 Γιάθοπερ ςπηπεζίερ (Δκπαίδεςζη, Αζθαλιζηικά, Κηημαηομεζιηικά) 

 Απεςθύνεηαι ζε εηαιπίερ επισειπήζειρ και επαγγελμαηίερ από όλη ηην Δςπώπη, οι 

οποίοι επιθςμούν να ειζσωπήζοςν ή ήδη δπαζηηπιοποιούνηαι  ζηην Ολλανδική αγοπά, και 

θέλοςν να πποβάλοςν, πποωθήζοςν, διαθημίζοςν και να ποςλήζοςν ελληνικά πποϊόνηα 

και ςπηπεζίερ  ζηοςρ επιζκέπηερ (B2C), καθώρ και να δικηςωθούν με Ολλανδικέρ 

επισειπήζειρ, μέζα από ζηοσεςμένερ (B2B) ζςνανηήζειρ  με επιμέλεια ηηρ διοπγάνωζηρ. 

  Η δςναηόηηηα πεπαιηέπω αύξηζηρ ηων ελληνικών εξαγωγών ζηην Ολλανδία με κάθε 

είδοςρ ποιοηικά ηςποποιημένα ελληνικά πποϊόνηα ζε ανηαγωνιζηικέρ ηιμέρ, η ζηαθεπά 

αςξανόμενη ηάζη ηων ηοςπιζηικών αθίξεων ζηην Δλλάδα ηην ηελεςηαία πενηαεηία 2014 –

18 (αύξηζη 54,41% ), καθώρ η πποοπηική πποζέλκςζηρ επενδύζεων από ηην Ολλανδία 

μεηαξύ άλλων ζηην αγοπά ακινήηων, ηον ηοςπιζμό και ηιρ ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ * 

καθιζηούν απαπαίηηηη ηη ζςμμεηοσή ζηην 3η Δξαγωγική Έκθεζη / Φεζηιβάλ «Feel, 

Taste, Live Greece!»  ζε όζοςρ ενδιαθέπονηαι για ηην Ολλανδική αγοπά. 

Σο κόζηορ ζςμμεηοσήρ είναι: 

290€ +Φ.Π.Α. 24% ανά ηεηπαγωνικό μέηπο ίσνορ εδάθοςρ  

390€ +Φ.Π.Α. 24%  ανά ηεηπαγωνικό μέηπο Γομήρ Πεπιπηέπος 

(Σύπος Α ή Β όπωρ πεπιγπάθονηαι ζςνοπηικά παπακάηω). 

Δλάσιζηορ απαιηούμενορ σώπορ ανά εκθέηη είναι ηα  4  ηεηπαγωνικά μέηπα 

* Σύμθωνα με ηα ζηοιτεία ηης εηήζιας έκθεζης ηοσ Γραθείοσ ΟΕΥ Χάγης για ηην ολλανδική οικονομία και 

ηις διμερείς ζτέζεις Ελλάδας – Ολλανδίας για ηο 2018 
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Σύποι Πεπιπηέπων   

Σύπος Α: πλάηοςρ  2 Μέηπων Δζωηεπικού ηύπος με πίζω ηοίσωμα και 2 πλεςπικούρ 

ηοίσοςρ ελάσιζηη διάζηαζη 6 ηεηπαγωνικά μέηπα 

Σύπος Β: πλάηοςρ 2 Μέηπων Γωνιακού ηύπος με πίζω ηοίσωμα και 1 πλεςπικό ηοίσο 

Γωνιακό ελάσιζηη διάζηαζη 8 ηεηπαγωνικά μέηπα 

  

Υώπορ Γιεξαγωγήρ 

Η 3η Δξαγωγική Έκθεζη / Φεζηιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!» θα διεξασθεί ζηη καπδιά 

ηος Άμζηεπνηαμ, ζηο ιζηοπικό διώποθο κηήπιο Zuiderkerk 

http://zuiderkerkamsterdam.nl/ 

Σο Zuiderkerk βπίζκεηαι ζε απόζηαζη: 

 250 μέηπα απο ηο κονηινόηεπο ξενοδοσείο 

 1300 μέηπα από ηο κενηπικό ζηαθμό ηος Άμζηεπνηαμ και από εκεί  

 18 Λεπηά με ηπένο από ηο διεθνέρ αεποδπόμιο ηος Άμζηεπνηαμ (Schiphol Airport) 

 2,9 σλμ από ηην Δλληνική Κοινόηηηα ηος Άμζηεπνηαμ 

 ε απόζηαζη αναπνοήρ από δεκάδερ ζημεία ενδιαθέπονηορ 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη ζςμμεηοσή ζαρ επικοινωνήζηε με ηον Θωμά 

οπιλίδη Ππόεδπο ΚΟΙΝ..ΔΠ. «Δλλάδα Πανηού» ζηο κινηηό  6932 302009 ή ζηο ηηλ  

210 3001574 email t.sopilidis@elladapantou.com 

 

 

              

http://zuiderkerkamsterdam.nl/
mailto:t.sopilidis@elladapantou.com

		2020-03-06T10:44:17+0200




