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«σμμετοτή τοσ Δπιμελητήριοσ  Αιτωλοακαρνανίας σε σσνεργασία με τον 

Γήμο Αγρινίοσ στην 25η Γιεθνής Έκθεση Σρουίμων & Ποτών  

της Σαϊπέι στην Σαιβάν» 

 

Σο Επιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ και ο Δήμορ Αγπίνιος, αποδεσόμενοι ηην 

ππόζκληζη ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ ηηρ Σαιβάν, μέζυ ηος Πποξενείος ηηρ 

Σαιβάν ζηην Ελλάδα, πποηίθενηαι να ζςμμεηάζσοςν υρ Τιμώμενη Ελληνική 

Περιοχή ζηην Έκθεζη «25th International Food Show» (Taipei 24-27 Ιουνίου 

2015) με ζηόσο ηην ανάπηςξη οικονομικών και πολιηιζηικών ζσέζευν με ηην 

Σαιβάν και ηην ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ ηηρ πεπιοσήρ μαρ με ηην παπάλληλη 

πποώθηζη και επικοινυνία ηος οικονομικού, επενδςηικού και επισειπημαηικού ηηρ 

πποθίλ.   

 

Σο International Food Show είναι μία Έκθεζη Διεθνούρ σαπακηήπα, ζςνολικήρ 

εκθεζιακήρ επιθάνειαρ 25.000 m2 η οποία πποζελκύει πεπιζζόηεποςρ από 58.000 

επιζκέπηερ  κάθε έηορ και πάνυ από 1.561 εκθέηερ.  Διοπγανώνεηαι από ηο 1990 

και θευπείηαι μία ζημανηική πλαηθόπμα για ζςνεπγαζίερ οικονομικού σαπακηήπα 

αλλά παπάλληλα και ένα ζημανηικό ζημείο επαθήρ και γνυπιμίαρ/γεθςπαρ με ηην 

Αζιαηική Ήπειπο για επισειπήζειρ από ολόκληπο ηον κόζμο.  Οι ηομείρ ηηρ 

οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ πος εκπποζυπούνηαι ζηην Έκθεζη είναι κςπίυρ 

ηπόθιμα & ποηά, ηοπικά πποφόνηα απιζηείαρ και η διαηποθή, γαζηπονομικόρ 

πολιηιζμόρ (γεύζειρ ηος κόζμος). 

 



Σο Επιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ και ο Δήμορ Αγπίνιος - υρ ηιμώμενη 

πεπιοσή – έσοςν εξαζθαλίζει ηη σπήζη ενόρ ειδικά διαμοπθυμένος σώπος ζηο 

σώπο ηηρ έκθεζηρ και ηην πποβολή ηηρ παποςζίαρ ηηρ μέζυ ζςγκεκπιμένος 

Media Plan (Promo Pavilion Display Case, e-promotion, Κάλςτη από ΜΜΕ, 

Θεζμικέρ Επισειπημαηικέρ ςνανηήζειρ). 

 

Για ηο ζκοπό αςηό, διοπγανώνεηαι Επιχειρηματική Αποστολή και καλούνηαι όζερ 

επισειπήζειρ έσοςν εξαγυγικό πποζαναηολιζμό και έμππακηο ενδιαθέπον 

ανάπηςξηρ εξυζηπεθήρ δπαζηηπιόηηηαρ να ζςμμεηέσοςν ζε αςηήν.   

 

Πιο ζςγκεκπιμένα, καλούνηαι οι επισειπήζειρ αςηέρ πος δπαζηηπιοποιούνηαι 

ζηοςρ παπακάηυ ηομείρ πποφόνηυν, ηα οποία είναι σαπακηηπιζηικά ηηρ  

θςζιογνυμίαρ ηηρ πεπιοσήρ μαρ.    

 

Α. ΔΛΙΑ - ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ,  

Β.     ΟΙΝΟΙ 

Γ.     ΑΤΓΟΣΑΡΑΥΟ 

Γ.  ΜΔΛΙ  

 

Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηο 25ο International 

Food Show 2015, οι ενδιαθεπόμενερ επισειπήζειρ μποπούν να επικοινυνήζοςν με 

ηον κο. Ρόμπολα Γεώπγιο ζηο Επιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ έυρ την 05 

Ιοσνίοσ 2015 ζηα καηυθι Σηλ: (+30)26410 74500 – 74531. 

 

Εςελπιζηούμε ζηην άμεζη ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ. 

 

 
 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
 


