
                                

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Εκδήλωση Βραβείων Επιχειρηματικότητας 2021

9 Σεπτεμβρίου 2021

Το  Επιμελητήριο  Χαλκιδικής  με  αφορμή  τα  30  χρόνια  από  την  ίδρυσή  του,  με  συνεχή  και
ουσιαστική  παρουσία  κοντά  στον  επαγγελματία  και  την  επιχειρηματικότητα,  ενισχύοντας
ταυτόχρονα  τις  σημαντικές  προσπάθειες  για  επιστροφή  στην  κανονικότητα,  διοργανώνει  μια
εκδήλωση  υψηλού  κύρους,  στις  9/9/2021  στο  ξενοδοχείο  Pomegranate,  στη  Νέα  Ποτίδαια
Χαλκιδικής.

Η εκδήλωση αφορά στη βράβευση 24 καταξιωμένων επιχειρήσεων, μέλη του επιμελητηρίου από
τους τέσσερις τομείς δράσης του, Εμπορικό, Μεταποιητικό, Τουριστικό, Υπηρεσιών. Στην εκδήλωση
θα παραστούν συνολικά 450 άτομα, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, της Ε.Ε. (κος
Μαργαρίτης Σχοινάς) και φυσικά εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Χαλκιδικής.

Η  εκδήλωση  τελεί  υπό  την  αιγίδα  των  Υπουργείων  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων,  Οικονομικών,
Εσωτερικών,  Μακεδονίας-Θράκης  και  Τουρισμού,  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, της  TiF Helexpo και θα παραστούν εκπρόσωποι όλοι
των  φορέων.  Επίσης,  να  σημειωθεί,  ότι  διοργανώνεται  στο  πλαίσιο  της  Διεθνούς  Έκθεσης
Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων αυτής.

Μετά το πέρας των βραβεύσεων,  θα ακολουθήσει  δεξίωση με ειδικά σχεδιασμένο μενού από
καταξιωμένους    chef  ,  το  οποίο  θα  αναδεικνύει  τα  εξαιρετικά  προϊόντα  των  παραγωγών  της  
Χαλκιδικής. Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών όλου του Νομού που θα συμμετέχουν, θα έχουν
την  ευκαιρία  να  παρουσιάσουν  τα  προϊόντα  τους  μέσα  από  ειδικές  ενέργειες  και  θα  τύχουν
σημαντικής προβολής, τόσο στο χώρο της εκδήλωσης, όσο και σε όλο το υλικό δημοσιότητας πριν
και μετά την εκδήλωση.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και εκ μέρους του η εταιρία μας, ως επίσημοι συνεργάτες του για τη
συγκεκριμένη εκδήλωση,  σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στα  Βραβεία Επιχειρηματικότητας
2021.

Η  συμμετοχή  της  εταιρίας  σας,  εξασφαλίζει  αφενός  τη  σύνδεση  του  ονόματός  σας  με  μια
εκδήλωση  υψηλού  κύρους,  αλλά  και  την  παρουσίασή  σας  ως  αρωγού  στη  συνολικότερη
προσπάθεια προβολής και ανάδειξης της επιχειρηματικότητας της περιοχής και ειδικότερα, της
γαστρονομίας της Χαλκιδικής και δεν έχει κάποιο οικονομικό κόστος συμμετοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τη δική σας συμμετοχή μέσω της χορήγησης των προϊόντων σας. Οι
ποσότητες και ο χρόνος παράδοσης θα καθοριστούν μετά την σύνθεση του μενού, που θα γίνει σε
συνεργασία με την ομάδα chef του ξενοδοχείου Pomegranate.
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Η προϊοντική χορηγία προσφέρει:

1. Αναφορά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

2. Προβολή σε ειδικό roll-up banner με τα λογότυπα των χορηγών

3. Προβολή στο χώρο της εκδήλωσης ενδεικτικών συσκευασιών των προϊόντων σας σε ειδικά
διαμορφωμένες προθήκες

4. Καταχώρηση και αναφορά στο site του επιμελητηρίου 

5. Αναφορές στα social media του επιμελητηρίου

6. Συμμετοχή  σε  video που  θα  προβάλλεται  κατά  τη  διάρκεια  της  εκδήλωσης  και  θα
περιλαμβάνει πληροφορίες για τους χορηγούς

7. Προβολή των λογοτύπων των χορηγών στο υλικό της εκδήλωσης (πρόγραμμα, έντυπο υλικό,
μενού)

8. Δυνατότητα διάθεσης προϊόντων (εφόσον υπάρχει μικρή συσκευασία) στην ειδική σακούλα με
τα δώρα της εκδήλωσης, που θα δοθεί σε όλους του καλεσμένους.

Για τη συμμετοχή σας χρειάζεται να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα :

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με αποστολή email στο events@chefstories.gr έως τις 02/07/2021.

2. Αποστολή ηλεκτρονικού υλικού :  λίστα προϊόντων, λογότυπο, στο mail  events@chefstories.gr
έως τις 02/07/2021. 

3. Αποστολή  ηλεκτρονικού  υλικού  :  φωτογραφίες,  mini  εταιρική  παρουσίαση  στο  mail
events@chefstories.gr έως τις 07/07/2021. 

4. Παροχή προϊόντων για παρασκευή των εδεσμάτων σύμφωνα με το μενού που θα συντάξουν οι
chef (θα σας σταλούν οι ποσότητες εγκαίρως).

5. Προϊόντα στη φυσική τους συσκευασία για παρουσίαση στο χώρο.

6. Έντυπα για τους επισκέπτες.

Πληροφορίες / διευκρινήσεις : κα Μπουντιούκου Λία 2310-471628

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.
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Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας σε μια εκδήλωση γιορτή για την επιχειρηματικότητα και
την πρόοδο.

Με εκτίμηση

Σύλβια - Ιωάννα Κουμεντάκη
Director / Gastronomy Events specialist & Consultant

Θεσ/νίκη 22/06/2021
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