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EDITORIAL

Αγαπητές φίλες και φίλοι, συνεργάτες,

Έχω την χαρά να σας ανακοινώσω πως η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Ελλάδα Παντού» διοργανώνει την 2η 
Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση / Φεστιβάλ στις 15-17 Μαρτίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο «EXPO 
HOUTEN» στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Το κεντρικό της θέμα είναι η  Ελλάδα, και ο εμπορικός - διαπολιτισμικός 
διάλογος με την Ολλανδία.

Την Έκθεση / Φεστιβάλ αναμένεται να επισκεφτούν Ολλανδοί και Έλληνες από το BENELUX 
(Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) για να ψυχαγωγηθούν δοκιμάζοντας νέες γεύσεις, υπηρε-
σίες και προϊόντα από την Ελλάδα αλλά και την Ολλανδία. 

Είναι μια μοναδική ευκαιρία για όσες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και θεσμικούς φορείς 
απευθύνεστε στο Ολλανδικό κοινό ή στον Ελληνισμό της Ολλανδίας, για να προβάλετε και 
να πουλήσετε, προϊόντα υπηρεσίες και αγαθά.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν B2b επαγγελματικές συναντήσεις και δράσεις, με σκοπό 
να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης νέων συνεργασιών ώστε να δικτυωθείτε επιχειρημα-
τικά τόσο με τους υπόλοιπους εκθέτες, αλλά και τους ειδικούς καλεσμένους μας.

Ο σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένας μόνιμος, εμπορικός και διαπολιτισμικός διάλογος 
μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας, με ετήσιο σημείο συνάντησης την τριήμερη εκδήλωση.

Δηλώστε συμμετοχή για να διαφημίσετε την επαγγελματική σας δράση, και να συμβάλουμε 
όλοι μαζί στο στόχο της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού»: Να δημιουργήσει νέες και βιώσιμες 
θέσεις εργασίας!

Καλή αντάμωση 

Θωμάς Σοπιλίδης
Πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ «Ελλάδα Παντού»
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 

• Προϊόντα 

• Υπηρεσίες

• Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Ενδεικτικές κατηγορίες

• Αλληλεγγύη – Ακτιβισμός 
• Αγροτικά προϊόντα (συσκευασμένα και μη)
• Γαστρονομία 
• Γενικό Eμπόριο 
• Εκπαίδευση 
• Εξοπλισμός και Διακόσμηση (Επιχειρήσεων, Οικιακός) 
• Εστιατόρια και Catering
• Καλή ζωή - Ευ Ζην (well Being) 
• Κομμωτική / Make Up 
• Μόδα  και Ρουχισμός 
• Ποτά - Αναψυκτικά  
•  Πολιτισμός - Δημιουργικές βιομηχανίες 
•  Περιβάλλον, Ενέργεια και Bιώσιμη Aνάπτυξη 
•  Τρόφιμα (συσκευασμένα) 
•  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
•  Τεχνολογία (Software & Hardware)
•  Υγεία / Ιατρικές και Σχετικές υπηρεσίες 
•  Υλικά – Κατασκευές 
•  Υπηρεσίες για επιχειρήσεις (Συμβουλευτικές, Λογιστικές, Νομικές) 
•  Υπηρεσίες διάφορες (Κτηματομεσιτικά, μεταφορές κ.α.) 
•  Τέχνες και Θεάματα (Εικαστικές / Παραστατικές, Χορός, Μουσική 
•  Κινηματογράφος Θέατρο, Λογοτεχνία κ.α.) 
•  Τουρισμός (Γενικός, Ειδικός, Θεματικός).
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Η 2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση / Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Ου-
τρέχτη της Ολλανδίας στις 15-17 Μαρτίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο “Expo 
Houten” Αίθουσα / Hall 3 (2100 τετραγωνικά μέτρα), διεύθυνση Meidoornkade 
24 3992 AE Houten.

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού» με αυτή τη δρά-
ση, προωθεί την ανάγκη εξωστρέφειας εταιρι-
ών, παραγωγών, επαγγελματιών και θεσμικών 
φορέων, που αναζητούν αγορές εκτός Ελλάδας 
για να προωθήσουν ποιοτικά προϊόντα, υπηρε-
σίες, πολιτισμό και αγαθά από την Ελλάδα.

Πρωταρχικός σκοπός είναι να δημιουργηθούν 
επαγγελματικές ευκαιρίες για πολύ μικρές, μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελμα-
τίες από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται να 
εισχωρήσουν ή και να αναπτυχθούν στην Ολ-
λανδική αγορά, καθώς και να δημιουργήσουν 
κανάλια πώλησης, επικοινωνίας και δικτύωσης.

Οι εκθέτες από Ελλάδα, θα μπορούν να πραγ-
ματοποιήσουν δειγματισμό, καθώς και λιανική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (με προϋπο-
θέσεις, όπως περιγράφονται στο προσάρτημα των γενικών όρων συμμετοχής), με παράλληλο 
στόχο να καταγράψουν την άποψη των επισκεπτών, και να την χρησιμοποιήσουν ως στοιχείο 
προβολής και επικοινωνίας με τους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στην Ολλανδία.

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις δικτύωσης επαγγελματιών, γα-
στρονομικές παρουσιάσεις,και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εκθέτες από Ελλάδα, θα 

μπορούν να πραγματοποιήσουν 

δειγματισμό, λιανική πώληση 

προϊόντων και υπηρεσιών 

(υπό προϋποθέσεις)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ενεργοποίηση on line εγγραφής    25 Σεπτεμβρίου 2018

Προνομιακές τιμές για ίχνος εδάφους    μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών   15 Φεβρουαρίου 2019 

Ανακοίνωση πλήρους προγράμματος και συμμετεχόντων 28 Φεβρουαρίου 2019

2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση / Φεστιβάλ  15-17 Μαρτίου 2019


