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Προς: Γενικό Γραμματέα 
          Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
 
    
Θέμα: Διοργάνωση εκδήλωσης προβολής κυπριακών και ελληνικών τροφίμων & 

ποτών «Culinary Summer Festival 2017-Food & Wine live show» στο Μόναχο 
 

Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι η εταιρεία 
Vlasios Simos-Culinary Trading Services με έδρα στο Μόναχο θα διοργανώσει 
εκδήλωση προβολής κυπριακών και ελληνικών τροφίμων και ποτών. Η υπαίθρια 
εκδήλωση «Culinary Summer Festival 2017-Food & Wine live show» θα λάβει χώρα 
μεταξύ 23 και 25 Ιουνίου 2017 σε κεντρική πλατεία του Μονάχου κι έχει στόχο την 
παρουσίαση και γνωριμία τροφίμων και ποτών από την Ελλάδα και την Κύπρο τόσο 
στους επαγγελματίες όσο και στο καταναλωτικό κοινό.  
  
Το κόστος ενοικίασης περιπτέρου ανά εταιρεία ανέρχεται στα 1.990 € (συν Φ.Π.Α) και 
συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και το κόστος μεταφοράς συγκεκριμένης ποσότητας 
εκθεμάτων στη Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τους όρους 
συμμετοχής υπάρχουν στα επισυναπτόμενα ενημερωτικά αρχεία. Σημειώνεται ότι στα 
περίπτερα οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία πώλησης των προϊόντων 
τους στους καταναλωτές.  
  
Ο αριθμός των συμμετεχόντων εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο είναι 
περιορισμένος στις 150 εταιρείες. Η τελική επιλογή των εταιρειών, που θα 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα γίνει από τη διοργανώτρια εταιρεία, προτεραιότητα 
θα δοθεί στις μικρές, οικογενειακές εταιρείες παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά με την 
εκδήλωση. Οι κυπριακές εταιρείες, οι οποίες ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην 
εκδήλωση μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το διοργανωτή της εκδήλωσης, 
κύριο Βλάσιο Σίμο (e-mail: info@culinarytrading.com, κινητό τηλ: +49 17615677098) 
  
Η τελευταία ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής είναι η 31η Μαΐου 2017. 
  
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρίνισες χρειαστείτε.  
  
Με εκτίμηση 
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