ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Σας ενημερώνω ότι επιθυμώ να

Τ.Κ.:

συμμετάσχω ως εκθέτης στην

ΠΟΛΗ:

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

«SUMMER FANCY FOOD SHOW

Εmail υπευθύνου:

2022» που διοργανώνεται από την
εταιρεία «Enterprise Greece», από

1. ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
(Περιγράψτε συνοπτικά)

12-14 Ιουνίου 2022, στον εκθεσιακό
χώρο JACOB JAVITS Convention
Centre της Νέας Υόρκης, ως
φιλοξενούμενος εκθέτης της

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ:
(Να συμπληρωθεί απαραίτητα ο συνημμένος πίνακας.)

Περιφέρειας Αττικής, αποδεχόμενος
τους όρους της Έκθεσης και του
20% του κόστους της συμμετοχής
μου. Στην έκθεση προτίθεμαι να
συμμετέχω με τα συγκεκριμένα

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

προϊόντα που περιγράφονται

•

αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα,

Επιθυμητό εμβαδό περιπτέρου:

(Σημειώστε με V)

για τα οποία καταθέτω τα

1η επιλογή: ½ booth (4,65τ.μ.):

αντίστοιχα παραστατικά.

2η επιλογή: 1booth (9,3τ.μ.):
•

Ο ΑΙΤΩΝ/ ΟΥΣΑ

Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθώ στο
εμβαδό περιπτέρου που δήλωσα, δέχομαι την
τοποθέτησή μου στην δεύτερη επιλογή περιπτέρου:

(Σημειώστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο
περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην «SUMMER
FANCY FOOD SHOW 2022»
ΑΘΗΝΑ, __/__/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ* ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε/ΑΛΛΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ*

Απαραίτητα παραστατικά/προϊόν αποτελούν:
1. άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν
παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
2. τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που το
προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς και η
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.
3. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως ISO, βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α. ή/και έχει
βραβευτεί σε διαγωνισμό ποιότητας.
*τα παραστατικά/προϊόν να συνοδεύουν την αίτηση

