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«το Διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου άχαΐας αποφάσισε ομόφωνα, τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της Achaia 
FEST 2017 θέτοντας ως στόχο και φιλοδοξία την ανάδειξή της σε ένα μεγάλο βήμα παρουσίασης και προβολής των άχαϊκών 
προϊόντων και επιχειρήσεων. οι θησαυροί της άχαΐας, δεν είναι κρυμμένοι κάπου. Βρίσκονται μπροστά μας, είναι ορατοί από 
όλους. τους δημιουργούν τα χέρια των άχαιών παραγωγών, επαγγελματιών και εργαζομένων, αποτυπώνονται στις ομορφιές 
και τα αξιοθέατα του νομού μας. 
σε αυτό τον τόπο παράγονται εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και υπάρχει πλήθος μαγευτικών προορισμών, που ήρθε η ώρα 
να ανακαλύψουμε, να επιλέξουμε και σταθερά να στηρίξουμε. κάθε ευρώ που πηγαίνει σε τοπικούς παραγωγούς, επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις, μένει εδώ για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Ήρθε 
ή ώρα, με συντονισμένες κινήσεις, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που θα θέσει σε πρώτη προτεραιότητα 
τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Ζούμε στην άχαΐα, αγαπάμε την άχαΐα, επιλέγουμε την άχαΐα σε κάθε μας 
κίνηση…»
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
το πρώτο μεγάλο Φεστιβάλ άχαϊκών προϊόντων και επιχειρήσεων είναι γεγονός.

άπό τις 11 έως τις 15 μαΐου, στην πλατεία γεωργίου - το κεντρικότερο σημείο της πάτρας, απ’ όπου διέρχονται δεκάδες 
χιλιάδες πολίτες καθημερινά - θα λειτουργήσει η μεγαλύτερη έως τώρα Έκθεση τροφίμων - ποτών άχαιών παραγωγών καθώς 
και επιχειρήσεων της άχαΐας. σκοπός μας είναι να γνωρίσουν από κοντά οι καταναλωτές τα εξαιρετικά προϊόντα και τους 
παραγωγούς-επιχειρήσεις που τα παράγουν. είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε ένα καταναλωτικό κίνημα που θα 
στηρίξει την τοπική παραγωγή.

παράλληλα, θα λειτουργήσει τουριστική Έκθεση που σκοπό έχει να προβάλλει τα αξιοθέατα και τους μοναδικούς τουριστικούς 
προορισμούς που διαθέτει ο νομός.   

με ένα μεγάλο πρόγραμμα προβολής θα επικοινωνήσουμε το Φεστιβάλ σε όλη την άχαΐα και στον δυτικό άξονα της χώρας, 
θέτοντας ως στόχο οι επισκέπτες να ξεπεράσουν τις 50.000.

οι παραγωγοί και επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν αλλά θα μπορούν και να πωλούν τα προϊόντα τους, δημιουργώντας ισχυρούς 
δεσμούς με τους καταναλωτές.

παράλληλα, με ένα πλήθος ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την 
ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό του τόπου.

το Achaia FEST 2017 έρχεται για να αναδείξει και να προβάλλει την άχαΐα και τους θησαυρούς της.
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ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ



ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Δημιουργώντας μια Έκθεση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών από άποψη λειτουργικότητας και αισθητικής, για την ανάπτυξη 
των εκθετών θα χρησιμοποιηθούν παγόδες των 25 τ.μ. κάθε παγόδα, μπορεί να φιλοξενήσει, 1, ή 2, ή 3, ή 4 εκθέτες.
σε κάθε εκθέτη διατίθενται ράφια, πάγκος παρουσίασης των προϊόντων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικός 
χώρος. τα περίπτερα έχουν πάτωμα, ανυψωμνένο από το έδαφος)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• παγόδα 25 τ.μ.: 2.000 ευρώ+Φπά
• μισή παγόδα 12,5 τ.μ.: 1.100 ευρώ+Φπά
• ¼ παγόδας 6 τ.μ.: 600 ευρώ+Φπά

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ
στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται:
• Διάθεση των χώρων της έκθεσης για την προετοιμασία, λειτουργία και απομάκρυνση των προϊόντων τους
• 3 ράφια (1 μ. μήκος × 0,50 μ. πλάτος) ανά 6 τ.μ. περιπτέρου
• 1 πάγκος έκθεσης και πώλησης (0,80 μ. ύψος, 1 μ. μήκος, 0,50 μ. πλάτος) ανά 6 τ.μ. περιπτέρου
• άποθηκευτικός χώρος (1 μ. × 1.μ) ανά 6 τ.μ. περιπτέρου
• παροχή μονοφασικού ρεύματος 100 W/3 τ.μ.
• Φύλαξη και καθαρισμός της έκθεσης
• γραμματειακή υποστήριξη εκθετών (δωρεάν πρόσβαση στο internet, e-mails, fax)
• Διάθεση 100 προσκλήσεων ανά εκθέτη
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στην achaia FEST 2017 μπορούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην άχαΐα και είναι εγγεγραμμένες 
στο επιμελητήριο άχαΐας, τα προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

Τρόφιμα και Ποτά

• γαλακτοκοµικά & τυροκοµικά προϊόντα
• ελαιόλαδο, ελιές & προϊόντα ελιάς
• ποπ & πγε προϊόντα
• Βιολογικά τρόφιµα & ποτά
• Ζυµαρικά, Δηµητριακά, Όσπρια
• προϊόντα ζύµης, άρτοσκευάσµατα, Άλευρα
• Ζαχαρώδη, Ξηροί καρποί
• γλυκά κουταλιού, μαρµελάδες,
• μέλι, χαλβάς, ταχίνι
• κρασιά, ποτά, άποστάγµατα
• καφέδες, ροφήµατα, Mπύρες
• νερά, χυµοί, άναψυκτικά
• παγωτά, γλυκά
• Φρέσκα φρούτα & λαχανικά
• Dressings, σάλτσες, Dips
• μπαχαρικά, καρυκεύµατα, Βότανα
• προϊόντα τρούφας
• κρέας, κρεατοσκευάσµατα, άλλαντικά, γύρος
• κατεψυγμένα τρόφιµα & λαχανικά
• άλιεύµατα, άλίπαστα, ιχθυρά
• Έτοιµα γεύµατα & εδέσµατα
• κονσερβοποιηµένα τρόφιµα

Για τα παραπάνω προϊόντα, παρέχεται στους Εκθέτες και 
το δικαίωμα πώλησης, με δική τους ευθύνη και φορολογικό 
μηχανισμό

Άλλες Επιχειρήσεις

• επιχειρήσεις της άχαΐας που δραστηριοποιούνται 
σε άλλους τομείς 

Για  τα παραπάνω προϊόντα, ΔΕΝ παρέχεται στους Εκθέτες 
το δικαίωμα πώλησης, στη διάρκεια της Έκθεσης. 

Τουρισμός

• Δημόσιοι Φορείς (Δήμοι, επαγγελματικές ενώσεις) 
   για την προβολή τουριστικών
   προορισμών, εντός της άχαΐας. 
• Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα Δωμάτια 
   που λειτουργούν στην άχαΐα 
• τουριστικά πρακτορεία και γραφεία,  
   ναυτιλιακοί πράκτορες 
• επιχειρήσεις ορεινού τουρισμού 
  (χιονοδρομία, καγιάκ, 
  ορειβασία, πεζοπορία)
• επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού 
   (σκάφη αναψυχής, μαρίνες, ιστιοπλοϊα 
   & θαλάσσια Sports)
• πολιτιστικός-θρησκευτικός τουρισμός 
  (άρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, ναοί, 
  μοναστηριακά συγκροτήματα και 
  μονές, σπήλαια)

Φυσικά Καλλυντικά 

• Φυσικά καλλυντικά, ελαιοσάπουνα ή αλοιφές από 
ελαιόλαδο, ή μέλι και κηρήθρα

Για τα παραπάνω προϊόντα, παρέχεται στους Εκθέτες και το 
δικαίωμα πώλησης, με δική τους ευθύνη και φορολογικό μηχανισμό

Παροχή Υπηρεσιών

• μεταφορές
• μηχανοργάνωση και τεχνολογική Υποστήριξη
• εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

πέμπτη 11 μαΐου: 18:00-23:00
παρασκευή 12 μαΐου: 18:00-23:00
σάββατο 13 μαΐου: 10:00-23:00
κυριακή 14 μαΐου: 10:00-23:00
Δευτέρα 15 μαΐου: 17:00-22:00

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης θα οργανωθούν παράλληλες 
εκδηλώσεις και ειδικότερα:
• θα λειτουργεί χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
• συναυλίες και παραστάσεις χορευτικών και θεάτρου σκιών
• εκδηλώσεις γευσιγνωσίας: άχαιοί σεφ θα ετοιμάζουν γεύσεις 
  χρησιμοποιώντας αποκλειστικά άχαϊκά προϊόντα, τα οποία θα 
  προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες. 



«μαθαίνουμε, επιλέγουμε και προτιμάμε τα 
προϊόντα και τις επιχειρήσεις του τόπου μας»

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 9, Τ: 2610 622406, 2610 279428, FAX: 2610 311563
achaiataste.gr, info@achaiataste.gr

ο ι  θ η σ α υ ρ ο ι  τ η σ  α χ α Ϊ α σ


