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Κωνζηανηίνος Καπαγιάννη 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ  

για ηη ζςμμεηοσή επισειπήζευν με ηην Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ ζηην 2
η
 

Ολοκληπυμένη Εξαγυγική - Διαδικηςακή Δπάζη Τποθίμυν &  Ποηϊν 
«The Greek Nordic Trade» 
για ηιρ Σκανδιναβικέρ σϊπερ 

(Δανία, Σοςηδία, Νοπβηγία, Φινλανδία, Ιζλανδία) 
15 Οκτωβρίοσ - 15 Νοεμβρίοσ 2021 

 
H Πεπιθέπεια ηεπεάρ Ελλάδαρ ανακοινϊνει ηη ζςμμεηοσή ηηρ ζηην 2

η
 

Ολοκληπυμένη Εξαγυγική - Διαδικηςακή δπάζη Τποθίμυν & Ποηϊν «The Greek 

Nordic Trade», πος θα ππαγμαηοποιηθεί απψ 15 Οκηωβπίος έυρ και 15 Νοεμβπίος 

2021, ζηη Σηοκσψλμη, Σοςηδίαρ. 

Η Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ επιθςμεί ηην ζηοσεςμένη δπάζη ειζψδος ζηην αγοπά 

ηυν Σκανδιναβικϊν συπϊν, πποβάλλονηαρ ηον Αγποδιαηποθικψ Πλοωηο ηηρ 

Πεπιθέπειαρ Σηεπεάρ Ελλάδαρ, ππουθϊνηαρ και ποςλϊνηαρ ελληνικά 

ζηεπεοελλαδίηικα πποφψνηα και αναδεικνωονηαρ ηο Brand Central Greece ζε 

καηαναλυηέρ, αγοπαζηέρ, retailers, bloggers, press, media, food experts απψ ηιρ 

Σκανδιναβικέρ σϊπερ. 

Πποχπψθεζη για ηη ζςμμεηοσή ηυν επισειπήζευν, είναι ηα πποφψνηα ηοςρ να έσοςν 

παπασθεί ενηψρ ηηρ Πεπιθέπειαρ ή η δπαζηηπιψηηηα ηηρ επισείπηζηρ να ζςμβάλλει 

ζηην αωξηζη ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ ηυν πποφψνηυν ηηρ Πεπιθέπειαρ Σηεπεάρ 

Ελλάδαρ. Επίζηρ, η επυνςμία ηηρ επισείπηζηρ ή η εηικέηα ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηυν 

πποφψνηυν δεν ππέπει να παπαπέμπει ζε άλλη Πεπιθέπεια.  

Επιζημαίνεηαι ψηι λψγυ πεπιοπιζμένος απιθμοω ζςμμεηοσϊν, θα δοθεί πποηεπαιψηηηα 

ζε επισειπημαηικέρ δπαζηηπιψηηηερ ζςνεηαιπιζμϊν, ομάδυν παπαγυγϊν και εκθεηϊν 

οι οποίοι είναι αμιγϊρ παπαγυγοί και δεν έσοςν ξαναζςμμεηάζσει ζε δπάζειρ ηηρ 

Πεπιθέπειαρ. Τέλορ, θα ληθθεί μέπιμνα να ςπάπσοςν ζςμμεηοσέρ απψ ψλερ ηιρ 

Πεπιθεπειακέρ Ενψηηηερ.  

Η Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ αποζκοπϊνηαρ ζηην ζηήπιξη ηηρ πποζπάθειαρ για ηην 

ανάδειξη, ηην πποϊθηζη και ηην διείζδςζη ηυν εξαιπεηικήρ ποιψηηηαρ 

ζηεπεοελλαδίηικυν πποφψνηυν ηος κλάδος ηποθίμυν και ποηϊν ηηρ, θα καλωτει ηο 

κψζηορ ζςμμεηοσήρ, καηά 50%.  

Σο κόζηορ ανά ζςμμεηοσή ανέπσεηαι ζηα 825€ (δεν απαιηείηαι Φ.Π.Α.). 

Παπακαλοωμε ηιρ επισειπήζειρ πος επιθςμοων να ζςμμεηέσοςν ζηη δπάζη, να 

εκδηλϊζοςν ηο ενδιαθέπον ηοςρ ηο ζςνηομψηεπο και ψσι απγψηεπα απψ ηην 

Παπαζκεςή 9 Ιοςλίος 2021 και ϊπα 12:00, ζςμπληπϊνονηαρ ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ 

ππορ ηην Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Ελλάδαρ πος θα βπείηε ζηον ζωνδεζμο: 

 

https://forms.gle/Z9ic3uVbnppK4o8L7 
 
Για περισσότερες πληρουορίες: 
Κενηπική Δομή Κένηπος Υποζηήπιξηρ Επισειπήζευν (ΚΥΕ)  
Τηλ.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 
 
Συνημμένο: 
-Ενημερωτικό έντυπο  THE GREEK NORDIC TRADE 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - 

KYE 
 

info@kye.com.gr 
2231030190 

 

THE GREEK NORDIC 
TRADE 

 
 Αιηήζειρ έωρ 9 

Ιοςλίος 2021  
 

Κψζηορ Σςμμεηοσήρ: 

825€ (δεν απαιηείηαι Φ.Π.Α) 

 
 

 Ιζηοζελίδα Πποβολήρ ηηρ 

Πεπιθέπειαρ και ηυν 
Επισειπήζεϊν ηηρ 

 Εξαγωγική εηοιμόηηηα κάθε 

επισείπηζηρ μέζα απψ ειδικψ 
επυηημαηολψγιο 

 Εξαηομικεςμένη 
ςμβοςλεςηική καηανψηζηρ 

ηηρ Σκανδιναβικήρ αγοπάρ και 
επιλογήρ ηυν καλωηεπυν 
πποφψνηυν ειζψδος 

 Labelling/Νομικόρ 
Έλεγσορ/Μεηάθπαζη - RRP 
Σιμολογιακή Πολιηική ηυν 

πποφψνηυν 

 Αποζηολή πποϊόνηων ζηη 

Σοςηδία 

 Πποβολή, Ανάδειξη και 
πώληζη Σποθίμων & Ποηών 

ζε «Flavours of Greece» πάθι 
ζε 5 καηαζηήμαηα super 
markets και ζε «Greek Wine 
Tasting» ζε 5 restaurants ζηην 
Σηοκσψλμη για 4 εβδομάδερ 

 Food Tasting ζε 

επαγγελμαηίερ ηος κλάδος & 
Wine Tasting ζε καηαναλυηέρ & 
on trade 

 Αποθήκεςζη πποϊόνηων ζηη 

Σοςηδία για 12 μήνερ με ζηψσο 
ηην εξάλειτη ηος κψζηοςρ 
μεηαθοπάρ & ηην άμεζη 
παπάδοζη πποφψνηυν 

 Dedicated B2B platform για 

πεπαιηέπυ πποϊθηζη και 
ανάπηςξη ηυν αγοπϊν ηηρ 
Σκανδιναβίαρ μέζυ αποζηολήρ 
δειγμάηυν ζε αγοπαζηέρ 

 ςμβοςλεςηική επόμενων 
βημάηων: αναηποθοδψηηζη 

δπάζηρ κάθε επισείπηζηρ, 
πποοπηικέρ ειζψδος ζηην 
αγοπά καθϊρ και λίζηα 300+ 
Importer/Distributor απψ 
Σκανδιναβία 

 
 

 

https://forms.gle/Z9ic3uVbnppK4o8L7
mailto:info@kye.com.gr

