
 

                                                         
 

 

Τρόφιμα - Ποτά/Οργανικά – Βιολογικά Προϊόντα 

 Επιχειρηματικές συναντήσεις με επιχειρήσεις της Πελοποννήσου 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO 2019  

16-17 Νοεμβρίου 2019 

 

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, στο πλαίσιο της Έκθεσης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

EXPO, διοργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα των 

Τροφίμων/Ποτών/Οργανικών & Βιολογικών Προϊόντων στην Τρίπολη. 

20 εμπορικοί επισκέπτες θα φιλοξενηθούν από το Επιμελητήριο 

Αρκαδίας, το οποίο θα καλύψει όλα τα έξοδά τους και συγκεκριμένα: 

- οδοιπορικά έξοδα 

- εσωτερικές μετακινήσεις 

- διαμονή και διατροφή (2 ημέρες) 

- εξειδικευμένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών 

συναντήσεων 

- επισκέψεις σε επιχειρήσεις 



 

Τομείς: 

Τρόφιμα  

Ποτά 

Οργανικά και Βιολογικά Προϊόντα 

Προϊόντα 

Τα προϊόντα των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις είναι 
προϊόντα της Πελοποννήσου, τόσο παραδοσιακά όσο και καινοτομικά, όπως: 

 Κρασί 
 Ούζο/τσίπουρο 
 Φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
 Τυποποιημένα φρούτα και λαχανικά 
 Αποξηραμένα φρούτα 
 Τυριά 
 Ελαιόλαδο/Ελιές 
 Γλυκά κουταλιού/Μαρμελάδες/Χυμοί 
 Ξηροί καρποί 
 Καφές 
 Ξύδι 
 Αρωματικά φυτά 

 Οργανικά/Βιολογικά καλλυντικά 
 Οργανικά/Βιολογικά Τρόφιμα κ.ά. 

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, οι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής 

θα αξιολογηθούν από το Επιμελητήριο Αρκαδίας για να επιλεγούν οι 20 

συμμετέχοντες.  

Γιατί να συμμετέχετε  

Σε προκαθορισμένες διμερείς συναντήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία: 

• Να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τα Πελοποννησιακά προϊόντα 

• Να αξιοποιήσουν τις εξατομικευμένες 20λεπτες συναντήσεις με τους 

τοπικούς παραγωγούς και τυποποιητές 



 

• Να συζητήσουν δυνατότητες συνεργασίας με πελοποννησιακές 

επιχειρήσεις 

• Να βρουν νέους συνεργάτες και να καθιερώσουν νέες επιχειρηματικές 

σχέσεις 

• Να επισκεφθούν την έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν από πριν αναλυτικά προφίλ των 

Πελοποννησιακών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν, προκειμένου να 

κλείσουν τα ραντεβού τους με τις επιχειρήσεις του ενδιαφέροντος τους. 

Όροι συμμετοχής: 

- συμπληρώστε τη σχετική αίτηση συμμετοχής 

- στείλτε την αίτησή σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 

Δήλωση συμμετοχής 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής 

στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@arcadianet.gr   

Τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε συνημμένη.  

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις θα έχουν την καθοδήγηση και 

στήριξη των συνεργατών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να 

επικοινωνήσουν για περισσότερες λεπτομέρειες με την υπεύθυνη της 

εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Αρκαδίας κα Ευγενία Τζανετοπούλου, τηλ. 

2710227141-2, email: info@arcadianet.gr , tzanetopoulou@arcadianet.gr    

 


