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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων με την 
Περιφέρεια Αττικής σε Δράσεις Προβολής, Προώθησης και Ανάπτυξης Εξαγωγών 

στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει σε Δράσεις Προβολής, 
Προώθησης και Ανάπτυξης Εξαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα λάβουν χώρα α) 
στη Διεθνή Έκθεση «FOOD AND DRINK EXPO 2022» (25-27 Απριλίου 2022) που θα 
διεξαχθεί στο Μπέρμινγχαμ καθώς και β) σε POP UP STORE κατάστημα με προϊόντα των 
εκθετών σε κεντρικό σημείο του Λονδίνου για τέσσερις εβδομάδες (4-30 Απριλίου). Στόχος 
της Περιφέρειας αποτελεί α) η μέγιστη Προβολή, Προώθηση και Ανάδειξη του brand της 
Περιφέρειας Αττικής σε μια από τις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως και β) η Ανάπτυξη 
Εξαγωγών των επιχειρήσεων ώστε να διεισδύσουν με τον καλύτερο τρόπο στην αγορά του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Μια αγορά εξαιρετικής και στρατηγικής σημασίας για τον κλάδο  των Τροφίμων και 
Ποτών κάθε χώρας, στην οποία η διοργανώτρια εταιρία της δράσης Reco Exports 
δραστηριοποιείται περισσότερο από 20 χρόνια. Στις δράσεις αυτές οι επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Αττικής θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν όλα τα είδη Τροφίμων και 
Ποτών (συμπεριλαμβανομένου των οίνων). 

Παρακάτω αναλύονται οι αναφερόμενες δράσεις: 
Α) Συμμετοχή σε Info- Kiosk στην μεγαλύτερη και παλιότερη επαγγελματική έκθεση 
τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Food & Drink Expo στο NEC – 
Birmingham, 25-27 Απριλίου 2022

Το info-kiosk θα αποτελεί “υπηρεσία μίας στάσης” για όλο τον Αγροδιατροφικό τομέα 
της Περιφέρειας, μέσω ενός εκθετηρίου προβολής όλων των προϊόντων της Περιφέρειας 
(ΠΟΠ, ΠΓΕ, συμβατικών, βιολογικών, τροφίμων και ποτών) χωρίς να απαιτείται φυσική 
παρουσία στην έκθεση.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην έκθεση δεν θα έχουν ατομικό περίπτερο, 
αλλά θα στείλουν 2-5 κωδικούς των προϊόντων τους για την τοποθέτηση τους  στο info-kiosk 
της Περιφέρειας Αττικής. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Reco Exports θα αναλάβει 
πλήρως το κομμάτι της επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους αγοραστές και την προώθηση των 
προϊόντων. Παράλληλα, κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα λάβει αναλυτική εξατομικευμένη 
αναφορά για το εν δυνάμει ενδιαφέρον για τα προϊόντα της μαζί με τα πλήρη στοιχεία των 
επισκεπτών/αγοραστών. Στο χώρο του περιπτέρου της Περιφέρειας όλες τις ημέρες της 
έκθεσης θα προετοιμάζονται μικρά γεύματα για την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου 
της.

Εκπρόσωποι των επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν την έκθεση και 
να λάβουν ξενάγηση από στελέχη της RECO τα οποία θα τους υποδείξουν επίσης την 
καλύτερη πρακτική για να έχει αποτέλεσμα η παρουσία τους στη μεγαλύτερη έκθεση 
τροφίμων της χώρας. Θα μπορούν ακόμα, να ενημερωθούν για την αγορά του Ηνωμένου 
Βασιλείου και τον τρόπο που λειτουργεί σε επίπεδο περιθωρίου κέρδους, καναλιών διανομής 
κλπ, να παρακολουθήσουν πολύ σημαντικές ομιλίες από επαγγελματίες του χώρου, να δουν 
τον ανταγωνισμό και τις τάσεις και να γνωρίσουν αγοραστές από τους μεγαλύτερους retailers 
στο Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκοντας μια συνάντηση μαζί τους. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν 
την ευκαιρία να αξιολογήσουν αν η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου ταιριάζει στα προϊόντα 
και το προφίλ τους, πριν προβούν σε περαιτέρω επενδύσεις.

Β) Συμμετοχή στο ειδικά διαμορφωμένο pop-up store «Region of Attica Bites of 
Greece», 04-30 Απριλίου 2022
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Σε συνέχεια της επιτυχημένης συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην δράση Bites 
of Greece στα μέσα του 2021, φέτος τον Απρίλιο η Περιφέρεια θα δημιουργήσει το 
αποκλειστικά δικό της pop-up store στο κέντρο του Λονδίνου για τέσσερις εβδομάδες. 

Στόχος του pop-up store θα είναι να προβάλει, προωθήσει και να αναδείξει σε 
καταναλωτές και επαγγελματίες τον Αγροδιατροφικό πλούτο της Περιφέρειας, την 
Γαστρονομία και τον Τουρισμό, αναδεικνύοντας το δικό της brand αλλά και των 
επιχειρήσεών της.

Συνοπτικά το pop-up store θα περιλαμβάνει:
• Προβολή, προώθηση και ανάδειξη του Αγροδιατροφικού Καλαθιού της Περιφέρειας
• Την πώληση των προϊόντων των συμμετεχόντων επιχειρήσεων
• Γευσιγνωσία προϊόντων σε Βρετανικό κοινό και ανατροφοδότηση σε κάθε 

συμμετέχοντα 
• Δημιουργία γευμάτων τα Σαββατοκύριακα από Βρετανό σεφ

      • Διοργάνωση event γευσιγνωσίας για επαγγελματίες οι οποίοι θα προσκληθούν    
            και στο info-kiosk της Food & Drink Expo

Η Περιφέρεια Αττικής αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του brand της στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στην ανάδειξη και προβολής των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων του 
κλάδου των Τροφίμων και Ποτών της θα καλύψει εξ ’ολοκλήρου το συνολικό κόστος 
των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στις παραπάνω δύο δράσεις Α) και Β) καθώς 
και τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό των προϊόντων τους.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια δεν θα καλύψει το κόστος μεταφοράς φρέσκων και 
κατεψυγμένων προϊόντων.

Όσες από τις επιχειρήσεις, επιθυμούν επιπλέον να συμμετέχουν στην παρακάτω 
6μηνη εξαγωγική δράση, που θα λάβει χώρα παράλληλα με το info-kiosk και το pop-up 
κατάστημα, τότε το κόστος θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων (1.120€ έως 
10 επιχειρήσεις και 750€ από 11-15 επιχειρήσεις. Εάν προκύψουν περισσότερες από 15 
επιχειρήσεις θα γίνει επιλογή από τη Reco Exports με βάση την εξαγωγική τους 
ετοιμότητα). 

Η 6μηνη εξαγωγική δράση θα περιλαμβάνει:
i. Τοποθέτηση, προβολή και πώληση top-selling κωδικών στο Bites of Greece ηλεκτρονικό 

κατάστημα 
ii. Τοποθέτηση, προβολή και πώληση top-selling κωδικών στο μεγαλύτερο Β2Β 

ηλεκτρονικό κατάστημα στον κόσμο Faire
iii. Ειδική προβολή στα social media της Bites of Greece 
iv. Αποθήκευση προϊόντων για 6 μήνες για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων
 
Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας 

Αττικής είναι όλα τα προϊόντα που θα προβληθούν στις δράσεις να έχουν παραχθεί ή να 
έχουν μεταποιηθεί/ τυποποιηθεί εντός της Περιφέρειας (οι τομείς ετικετοποίησης και 
διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics δεν περιλαμβάνονται). Διευκρινίζεται 
ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής. 
Επίσης στην συγκεκριμένη εξαγωγική δράση, δεν θα προβληθούν προϊόντα που η επωνυμία 
τους παραπέμπει σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας ακόμα και αν αυτά είναι ΠΟΠ- 
ΠΓΕ προϊόντα και κάποιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας λαμβάνει χώρα στην 
Περιφέρεια Αττικής. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα γίνει 
έλεγχος των συνημμένων δικαιολογητικών και θα ενημερωθούν οι επιχειρήσεις που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους.
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Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων 
αποτελούν:

1. η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και 
σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρείας

2. η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση 
που το προϊόν παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση

3. 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.

4. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και 
φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α. ή/και έχει 
βραβευτεί σε διαγωνισμό ποιότητας.

5. η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της 
επιχείρησης μέσω του gov.gr  ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Σας επισημαίνουμε ότι οι εκθέτες που θα επιλεγούν δικαιούνται να εκθέσουν στις 
δράσεις μόνο τα προϊόντα εκείνα που αναφέρουν στην αίτησή τους και για τα οποία έχουν 
καταθέσει τα σχετικά παραστατικά. Σε διαφορετική περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω 
υποχρέωσης από εκθέτη, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα λήψης σχετικών μέτρων.

Τέλος, όλοι οι εκθέτες που θα επιλεγούν, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμμετοχής τους την τελευταία μέρα των δράσεων, ενώ 
μερικούς μήνες μετά θα λάβουν για να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ένα ειδικό έντυπο 
αποτίμησης των δράσεων αυτών. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης 
είναι υποχρεωτική και αποτελεί για την Υπηρεσία μας σημαντικό κριτήριο επιλογής των 
εταιρειών σε επόμενες δράσεις με την Περιφέρεια Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό 
καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω 
απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr (και κοινοποίηση στο 
thanos.antonopoulos@patt.gov.gr). Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς υπογραφή ή τη 
σφραγίδα της επιχείρησης. 

Συνημμένα:  1) αίτηση επιχείρησης
                      2) υπεύθυνη δήλωση

Για περισσότερες πληροφορίες:
Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της

κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ:2132065770 
κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ:2132065745
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