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«ΠεζοΔρώμενα»
Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις πόλης

Έκθεση τοπικών προϊόντων – Street Food Festival - Μουσικές εκδηλώσεις

Το  Επιμελητήριο Χαλκιδικής και  ο  Δήμος Πολυγύρου θέλοντας να στηρίξουν την
ανάπτυξη  της  τοπικής  οικονομίας  και  να  προβάλουν  τις  επιχειρήσεις  του  νομού  μας,
συνδιοργανώνουν τα «ΠεζοΔρώμενα» -Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις πόλης, που περιλαμβάνουν
έκθεση τοπικών προϊόντων, Street Food Festival και μουσικές εκδηλώσεις.

Τα «ΠεζοΔρώμενα» θα  πραγματοποιηθούν  στον  πεζόδρομο  του  Πολυγύρου,  στην
πλατεία  των  Έξι  Βρύσεων,  το  διάστημα 19  -21  Αυγούστου 2022.  Οι  επιχειρήσεις  της
έκθεσης τοπικών προϊόντων, θα προέρχονται αποκλειστικά από τον χώρο των τροφίμων και
ποτών.   Η έκθεση θα λειτουργεί τις ώρες 19:00 – 00:30. 

Στο χώρο των εκθέσεων επιτρέπεται η λιανική πώληση των προϊόντων από τους
εκθέτες. (Οι εκθέτες για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να τηρούν όλες τις προβλεπόμενες από
τις φορολογικές αρχές διατάξεις).

Η είσοδος θα είναι  ελεύθερη για  το κοινό και  καθ΄ όλη τη διάρκεια  της έκθεσης θα
πραγματοποιούνται παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις.

Τιμή ενοικίασης περιπτέρου: 
Περίπτερο για επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου  3*3 τ.μ.            50 €
Περίπτερο για επιχειρήσεις μη μέλη του Επιμελητηρίου  3*3 τ.μ.     100 €

Σημείωση: Επιχειρήσεις  που δεν έχουν επαγγελματική έδρα στο Νομό Χαλκιδική, δεν
έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 

Το  Επιμελητήριο  θα  επιδοτήσει  το  επιπλέον  κόστος  ενοικίασης  περιπτέρων  και  του
εξοπλισμού των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στις εκθέσεις.

Προτεραιότητα  συμμετοχής έχουν  οι  ταμειακά  ενήμερες  για  το  2022
επιχειρήσεις-μέλη, εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής (πληροφορίες για τις
οφειλόμενες  συνδρομές  των  επιχειρήσεων  στο  Μητρώο  του  Επιμελητηρίου  Χαλκιδικής
2371024200 εσωτερικό 1 ) και έπειτα οι επιχειρήσεις του Νομού που δεν είναι εγγεγραμμένες
στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται  εδώ και πρέπει  να  σταλεί  στο  Επιμελητήριο
Χαλκιδικής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση το αργότερο έως
την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

https://epihal.gr/wp-content/uploads/2022/07/DHLOSH-SYMMETOXHS-POLYGYROS-2022.doc
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Περισσότερες  πληροφορίες στο  www  .  epihal  .  gr   και  στο  τηλέφωνο  του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής:  2371024200, e-mail:  info@epihal.gr , υπεύθυνη κα Τζηρίτη
Γεωργία. 

                                                                                                        Με εκτίμηση,

                                                            

mailto:info@epihal.gr
http://www.epihal.gr/

	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
	Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58
	ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 63100


