
 

 

Από: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ-RM 
INTERNATIONAL - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  
Υπεύθυνος: Κ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
Διεύθυνση: Πανιωνίας 18, Τ.Κ. 16561, 
Γλυφάδα, Αττική 
Τηλ: 210 9610 135 
Email: km@rmi.gr 

 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Υπόψη: κου Μπίλλη Απόστολου 
              Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα 
Θέμα: Συμμετοχή με περίπτερο στην 9η  Έκθεση 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition 4-6 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 στο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

 

Γλυφάδα, 30/06/2022 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να προσκαλέσουμε την περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ να λάβει μέρος 

με ενιαίο περίπτερο στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food 

Exhibition», η οποία  θα λάβει χώρα μεταξύ 4 – 6 ΦΕΒ 2023 στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ. 

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και της 

μοναδικότητας των τοπικών προϊόντων, την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την 

ενίσχυση της εξωστρέφειας. 

Μετά από 8 επιτυχημένες διοργανώσεις, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η βραβευμένη έκθεση των ελλήνων 

παραγωγών, εξελίσσεται και επιτρέπει αποκλειστικά τις εμπορικές συνεργασίες των εκθετών της  
και όχι την επι τόπου πώληση.  

Η 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition εισάγει για πρώτη φορά τον όρο F2B [Food to 

Business] στοχεύοντας στις επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ παραγωγών και καναλιών 

διανομής, θέλοντας να δώσει λύσεις σε καίρια ζητήματα, όπως αυτά της συνεχούς αυξανόμενης 

ανάγκης για προϊόντα υψηλής διατροφικής και γευστικής αξίας και της ανάγκης για ανάπτυξη νέων 

καναλιών διανομής. 

Έτσι η ΕΞΠΟΤΡΟΦ γίνεται η πρώτη αμιγώς F2B έκθεση artisanal προϊόντων μικρής παραγωγής και 

προϊόντων delicatessen στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται o κλάδος της μεγάλης λιανικής 

(super market), της μικρής λιανικής (παντοπωλεία, delicatessen), του Τουρισμού (Ξενοδοχεία, villas, 

yachting etc) και της Εστίασης (Εστιατόρια, bars, wine), κάτω από την κοινή ομπρέλα της έκθεσης, 

όπου κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο, σημαντικοί buyers θα έχουν τη δυνατότητα να συναντούν 

απευθείας τους παραγωγούς στην αρχή της σεζόν. 

 

 

Με την συμμετοχή της Περιφέρειας σας στην έκθεση εξασφαλίζετε:  

• Προβολή των προϊόντων των παραγωγών σε Ελλάδα και εξωτερικό  

• B2B συναντήσεις με αγοραστές από μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και ξενοδοχείων 

• Παρουσίαση των προϊόντων της Περιφέρειάς σας μέσω των γαστρονομικών εκδηλώσεων  

• Προβολή των  επιχείρησεων στην διαδικτυακή πλατφόρμας The DeliFair  

• Εμπορικές συμφωνίες των παραγωγών με υποψήφιους πελάτες  

 

 



Στον σχετικό πίνακα σας παραθέτω το κόστος συμμετοχής ανά τετραγωνικό μέτρο με έτοιμο 

περίπτερο Premium ειδικής Κατασκευής  προκειμένου η περιφέρειά σας να λάβει μέρος στην 9η 

ΕΞΠΟΤΡΟΦ με περίπτερο και να προωθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις σε μια μεγάλη διοργάνωση. 

Ζωντανό Γαστρονομικό δρώμενο στο «Μαγειρεύουμε Ελλάδα» 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης και στο πλαίσιο της μεγάλης γαστρονομικής εκδήλωσης 

«Μαγειρεύουμε Ελλάδα» η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο με μεγάλη συμμετοχή επωνύμων 

ΣΕΦ, θα δημιουργήσουμε μια live γαστρονομική εκδήλωση αποκλειστικά για τα προϊόντα από τις 13 

Περιφέρειες της Ελλάδας που συμμετέχουν στην έκθεση.    

Με αυτό τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια, μέσα από το γαστρονομικό 

δρώμενο διάρκειας 1 ώρας (για κάθε περιφέρεια) που θα γυριστεί στη σκηνή του Μαγειρεύουμε 

Ελλάδα να προωθήσει τα προϊόντα των παραγωγών τα οποία θα μαγειρεύουν ΣΕΦ της ίδιας 

περιοχής.   

Η παρουσιάστρια του δρώμενου θα παρέχει πληροφορίες για την ιστορία της συνταγής και των 

υλικών καθώς επίσης και τους προορισμούς. Το δρώμενο θα προβληθεί και σε live streaming στην 

ιστοσελίδα και τα social media της διοργάνωσης. 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται όλος ο εξοπλισμός που απαιτείται για την παρασκευή των πιάτων, η 

αμοιβή του παρουσιαστή, η αμοιβή του Σεφ (εφόσον υπάρχει), το κόστος ενοικίασης του 

φωτογραφικού εξοπλισμού. Στην παραπάνω προσφορά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των 

πρώτων υλών το οποίο θα πρέπει να μας παραδοθεί από τους συμμετέχοντες εκθέτες σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία και διεύθυνση πριν την έκθεση. Σημειώνεται ότι μπορείτε να μας 

υποδείξετε δικό σας ΣΕΦ σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνει την παρουσίαση. Στην περίπτωση 

αυτή θα επιβαρυνθείτε το κόστος μετάβασης και αμοιβής του. 

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη γαστρονομική κληρονομιά του κάθε τόπου ξεχωριστά και να 

ενδυναμώσουμε την παρουσία του στον χάρτη των γαστρονομικών προορισμών, μιας τάσης που 

αυξάνεται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία που μας προσφέρουν οι 

νέες τεχνολογίες. 

B2B Συναντήσεις 

Η 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των παραγωγών,  

καινοτομεί και διοργανώνει εμπορικές B2B συναντήσεις με μεγάλες εταιρείες από τον κλάδο του 

χονδρικού εμπορίου, της εστίασης, των ξενοδοχείων καθώς και διανομείς τροφίμων. Οι εκθέτες της 

9ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 

προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εταιρειών σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο της έκθεσης και να παρουσιάσουν αναλυτικά τα προϊόντα τους. 

Επιπλέον, όλοι οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους δωρεάν και 

διαδικτυακά, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας www.thedelifair.gr, για έναν ολόκληρο 

χρόνο καθώς και να πραγματοποιήσουν  απεριόριστα ραντεβού με buyers από την Ελλάδα. 

Με χρέωση 200€/εκθέτη υπάρχει η δυνατότητα απεριόριστων ψηφιακών  Β2Β συναντήσεων με 

buyers από το εξωτερικό για ένα έτος. 

 

 

 



Οικονομική Προσφορά  

 

Επιφάνεια ΤΜ Κόστος ανά τ.μ. Κόστος Σύνολο με ΦΠΑ 

162 m2 

(περίπου 18 συμμετοχές 

των 9 m2) 

 

180€ 

 

            29.160€ 

 

36.158,40€ 

  

Γαστρονομικό Δρώμενο Διάρκεια 1 ώρα 1.950€ 2.418€ 

                                                                                              

Γενικό Σύνολο 

31.110€ 38.576,40€ 

 

 

Προαιρετικές υπηρεσίες 

Κόστος συνδρομής ανά εκθέτη για Β2Β συναντήσεις στην ψηφιακή 

πλατφόρμα της The DeliFair  

200€/εταιρία 

 
Χαρακτηριστικά Περιπτέρου 
 

 Περίπτερο Τύπου PREMIUM Παροχές 

 PREMIUM ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
• Κατασκευή περιπτέρου Premium από 

υλικό νοβοπάν  

• Μονόχρωμη μοκέτα χρώματος γκρι 

• Μονοφασική παροχή ρεύματος 500 
watt ανά εκθέτη 

• Φωτισμός με HIQI προβολείς  

• 1 infodesk/πάγκο ανα εκθέτη 

• 1 Ραφιέρα ανα εκθέτη 

• Καρέκλες για κοινόχρηστους χώρους 

• 1 Σκαμπό ανα εκθέτη 

• Μετώπη με την επωνυμία του κάθε 
εκθέτη και τον αριθμό του περιπτέρου 

• Επιγραφή με το λογότυπο της 
Περιφέρειας 

• Εκτυπώσεις PVC 

• Τραπέζια επαγγελματικών συναντήσεων 

• 50 τεμάχια προσκλήσεις ανά εκθέτη 
• 5 τμχ καρτελάκια εισόδου ανά εκθέτη 



Γενικές παροχές περίπτερων 

• Φύλαξη κατα τις ώρες που η έκθεση δεν λειτουργεί. 

• Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης 

• Δωρεάν parking εκθετών 

• Δωρεάν παροχή internet για εκθέτες (κοινόχρηστη γραμμή) 

• Ειδικές κάρτες εισόδου (bar code) 

• Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο με εφημερεύοντα γιατρό 

• Παροχή παλετοφόρων και ανυψωτικών μέσων κατά τη διάρκεια στησίματος και αποξήλωσης 
 
 

Σημειώσεις 

Η εταιρία μας είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ της έκθεσης και η τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο  

δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση του περιπτέρου (γωνιακό, τριών όψεων κλπ). Τέλος, 

δεσμευόμαστε να μην μεταβάλλουμε την τιμή του τετραγωνικού σε περίπτωση που τροποποιηθούν 

οι υγειονομικές απαιτήσεις διεξαγωγής των εκθέσεων από την πολιτεία ή τον ΕΟΔΥ. 

 

Για την διοργανώτρια Rm International 

Κωστής Μοσχονάς - Διοργανωτής 


