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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Δπιδόηηζη Δπισειπήζεων – Μελών ΒΔΘ για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο 3ο
Φεζηιβάλ Γαζηπονομίαρ Κεπνάμε Κιλκίρ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη κε δηθφ ηνπ Πεξίπηεξν ζην 3ο
Φεζηιβάλ Γαζηπονομίαρ «Κεπνάμε Κιλκίρ» επηδνηψληαο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ.
Σν 3ο Φεζηιβάλ Γαζηπονομίαρ «Κεπνάμε Κιλκίρ» πος θα διεξασθεί 25-28
Ιοςνίος 2015, ζην θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηεο πφιεο δηνξγαλψλεηαη απφ ην Δπηκειεηήξην
Κηιθίο θαη ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο.
ηφρνο ηνπ ηεηξαεκέξνπ Φεζηηβάι είλαη λα πξνβάιιεη, λα αλαδείμεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο, παξάιιεια λα απνηειέζεη έλα
μερσξηζηφ ηφπν ζπλάληεζεο παξαγσγψλ, επηρεηξεκαηηψλ – θαηαλαισηψλ.
Η πξνγξακκαηηζκέλε πξνβνιή ζε ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, θαηαρσξήζεηο
ζε πεξηνδηθά – εθεκεξίδεο θαη ηζηνζειίδεο ελεκέξσζεο, εγγπψληαη ηε δεκνζηφηεηα θαη ηε
κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ηνπ θεζηηβάι.
Με απηά ηα δεδνκέλα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηεο
αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, εληζρχεη θαη ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ
κειψλ ηνπ , απνθάζηζε ηελ ελνηθίαζε Πεξηπηέξνπ , πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζεη
επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ, πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 3ν Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο
«Κεξλάκε Κηιθίο».
Δηδηθφηεξα, ζα επηδνηεζνχλ ηέζζεξηο (4) επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ΒΔΘ κε ηελ θάιπςε ηνπ
θφζηνπο ζηαλη έμη (6) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ/ γηα θάζε επηρείξεζε .
Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εηαηξηψλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο
ζην ΠΔΡΙΠΣΔΡΟ ΣΟΤ ΒΔΘ, ζηην οποία θα ηηπηθεί αςζηηπά η ζειπά
πποηεπαιόηηηαρ, είλαη ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη λα έρεη
εμνθιήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2015.
Όζνη επηζπκείηε λα ζπκκεηέρεηε, παξαθαινχκε να δηλώζεηε ηο ενδιαθέπον ζαρ
ΑΜΔΑ ζην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ζπκπιεξψλνληαο ηελ παξαθάησ
δήισζε πξφζεζεο ζπκκεηνρήο. [e-mail : public@veth.gov.gr, fax : 2310232667,
2310281635, ηειέθσλν : 2310 271708.
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