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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την φιλοξενία σας στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου 
Πύλου –Νέστορος στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση».

Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για την ανάπτυξη του Δήμου Πύλου- 
Νέστορος και με σκοπό την κάλυψη των αναγκών προβολής του και συγκεκριμένα 
του  τουριστικού  προϊόντος  σε  συνδυασμό  με  τα  υπόλοιπα  συγκριτικά 
πλεονεκτήματα,  όπως  της  ιδιαίτερης  γαστρονομικής  του  κληρονομιάς  και  των 
εξαιρετικών παραδοσιακών του γεωργικών προϊόντων, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος 
θα συμμετέχει στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15-
18  Απριλίου  στο  Εκθεσιακό  Κέντρο  Περιστερίου  στην  Αθήνα  και  καλεί  τους 
ενδιαφερόμενους από την περιοχή να δηλώσουν συμμετοχή.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου 
Εξωτερικών και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΟΤ.

Συγκεκριμένα για την συμμετοχή του στην ανωτέρω έκθεση ο Δήμος Πύλου – 
Νέστορος  θα  μισθώσει  περίπτερο  15τμ  πλήρους  δομής. Όσοι  ξενοδόχοι  και 
παραγωγοί  (με  ετικέτα)  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στην  έκθεση  και  να 
προβάλουν  τις  υπηρεσίες  τους  και  τα  προϊόντα  τους  στο  περίπτερο  του 
Δήμου,  θα πρέπει  να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι  την 1η Απριλίου 
2016. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για κάθε συμμετέχοντα παραγωγό.

Για  την  καλύτερη  προβολή  τους,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να 
υποστηρίζουν  τα  προϊόντα  τους  στο  χώρο  του  περιπτέρου.  Θα  έχουν  δε  τη 
δυνατότητα  να  συμμετέχουν  σε  επαγγελματικές  συναντήσεις  με  ενδιαφερόμενους 
εμπορικούς επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους.

Δηλώνοντας την επιθυμία σας για την συμμετοχή σας θα πραγματοποιηθεί 
και η ένταξή σας στον κατάλογο των εκθετών. 

Επισυνάπτουμε συν/να το ενημερωτικό φυλλάδιο της έκθεσης και θα χαρούμε 
να σας φιλοξενήσουμε στο περίπτερο του Δήμου μας. Για δηλώσεις συμμετοχής και 
περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλ:2723360230 Γιαλλελή 
Αναστασία και 2723360202 Καζάνα Ελένη. 

Ο 
Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος

Δημήτριος Π. Καφαντάρης

Πύλος, 28 Μαρτίου 2016
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