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Η Unity Lead Enterprises διοργανώνει το 1ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Γαστρονομίας στην Πάρο, το “Paros FoodPanorama 
Festival”. Το Paros International FoodPanorama Festival 
θα διεξαχθεί στις 24-25 Ιουλίου 2021 στην πλατεία Μα-

ντώς Μαυρογένους στην Παροικιά στην Πάρο και θα διεξάγεται 
κάθε χρόνο την ίδια περίοδο.

Πρόκειται για μια πολύ- επίπεδη εκδήλωση που μέσω δράσεων, 
όπως η γευσιγνωσία προϊόντων και των παράλληλων εκδηλώσεων, 
συνδέουν την ταυτότητα των ανθρώπων με την περιοχή παραγωγής 
των προϊόντων, που αυτό είναι που χαρακτηρίζεται ως γαστρονομι-
κή πολιτιστική ταυτότητα. Μια ευρύτερη παρουσίαση του γαστρο-
νομικού, πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της κάθε χώρας.

Εκθετήρια παραγωγών, επιδείξεις 
μαγειρικής από σεφ και σχολές μαγειρικής, 
γαστρονομικές βιωματικές δραστηριότητες, 
γευσιγνωσίας και οινογνωσίας, διαλέξεις 
και παρουσιάσεις θα πλαισιώνουν το Paros 
FoodPanorama Festival.
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Το “Paros FoodPanorama Festival” θα ταξιδέψει από το 
χθες στο σήμερα μέσω μουσικών και γαστρονομικών γεύσε-
ων. Παράξενες γεύσεις, παλιές και νέες συνταγές, άγνωστοι 
συνδυασμοί και υλικά, με απώτερο σκοπό την κοινή γευστι-
κή ταυτότητα. Να προβάλει το διαφορετικό, το ξένο και οι 
ουρανίσκοι των παρευρισκόμενων να εξερευνήσουν νέες 
γεύσεις. Κατά την διάρκεια των δύο ημερών οι επισκέπτες 
του Paros FoodPanorama Festival θα περιηγηθούν μέσω 
ενός «γευστικού διεθνούς ταξιδιού», από διάφορες διεθνείς 
κουζίνες, πιάτα προετοιμασμένα με ξεχωριστό τοπικό τρό-
πο και με αγάπη, δημιουργώντας παράλληλα νόστιμες ανα-
μνήσεις στην πορεία περιλαμβάνοντας μεγάλη ποικιλία 
προτάσεων φαγητού και γλυκού. Προτάσεις από διαφορετι-
κές χώρες, εναλλακτικές επιλογές (vegan και bio), ελληνικές 
παραδοσιακές γευστικές προτάσεις αλλά και πρωτότυπες 
street food επιλογές.    

Εκθετήρια παραγωγών, επιδείξεις μαγειρικής από 
σεφ και σχολές μαγειρικής, γαστρονομικές βιωματι-
κές δραστηριότητες, γευσιγνωσίας και οινογνωσίας, 
διαλέξεις και παρουσιάσεις θα πλαισιώνουν το Paros 
FoodPanorama Festival.

Παράλληλα οι φίλοι του street food θα απολαύσουν το καφέ, 
το φαγητό, το γλυκό, τη μπύρα ή το αναψυκτικό τους, υπό 
τους ήχους γνωστών djs και χορευτικών ομάδων, καθ’ όλη 
την διάρκεια του διημέρου.
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Στα πλαίσια του Paros 
FoodPanorama Festival θα 
διεξαχθεί ειδική παρουσί-
αση για τον οινοτουρισμό 
όπου σκοπό έχει να παρου-
σιάσει και να αναδείξει τον 
πολιτισμό και τις παραδό-
σεις των πόλεων και περιο-
χών εκείνων που σχετίζονται με την καλλιέργεια της αμπέλου και 
την παραγωγή οίνου. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία 
να περιηγηθούν μέσω διαδραστικών μέσων, να γευτούν και να 
ενημερωθούν τα πάντα γύρω από την ιστορία του οίνου. Στον ει-
δικά διαμορφωμένο χώρο οι λάτρεις του οίνου θα μπορούν μέσα 
από γευστικές δοκιμές κρασιού να γνωρίσουν τις περιοχές και 
τους οινοποιούς τους.

Και για τους μικρούς μας φίλους θα υπάρχει η «παιδική γωνιά», 
όπου ζωγραφική, κατασκευές, παιχνίδια και νόστιμα δημιουρ-
γικά ερεθίσματα θα προσφέρουν την πιο διασκεδαστική παρέα 
στους μικρούς μας φίλους. 
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Κάνοντας τη βόλτα σας στην γραφική πα-
νέμορφη πλατεία του νησιού οι επισκέ-
πτες θα μπορούν να αγοράσουν φαγητό 
και εδέσματα που θα παρασκευάζονται επί 
τόπου, από τους εκθέτες μας. Άμα χορτά-
σετε, εξερευνήστε το νησί και ανακαλύψτε 
τις πανέμορφες γειτονιές του. 

Η “μυστική” συνταγή της επιτυχίας του 
φεστιβάλ είναι η αγάπη για το φαγητό, η 
καλή παρέα, οι νέες γεύσεις και φυσικά 
η ποικιλία που προσφέρει και αποτελεί 
σήμα κατατεθέν για την γαστρονομία. Το 
Paros FoodPanorama Festival θέλει να κα-
λωσορίσει τους λάτρεις του φαγητού, τους 
επισκέπτες και food bloggers  στο νησί  και 
να ευχηθεί συναρπαστικές στιγμές.!!!   
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Το ύφασμα της παγόδας 3x2m είναι PVC πο-
λυεστερικών ινών το οποίο εφαρμόζεται και 
στις δύο πλευρές. Το PVC είναι άκαυστο και 
έχει πυρίμαχη επίστρωση και προστασία 
PVDF. Είναι χρώματος λευκού και αδιαπέρα-
στου φωτός με παράθυρα και χωρίς. Διαθέτει 
περιμετρικά φορούσια για την απομάκρυν-
ση των νερών και επιτρέπει την εφαρμογή 
υδρορροής αν αυτές ενωθούν μεταξύ τους. 
Τα χωρίσματα (υλικό πληρώσεως) είναι από 
νοβοπάν χρώματος γκρι.

Η Βασική Δομή Παγόδας αποτελείται από 
κολώνες αλουμινίου και κάλυμμα οροφής 
από αδιαπέραστο φωτός P.V.C.,  μετόπη, μια 
επιγραφή μετόπης με το όνομα του εκθέτη, 
φωτισμός/3 spotlight των 80 watt το ένα και 
ηλεκτρική σύνδεση μονοφασικού ρεύματος, 
μια πρίζα μονή, ένα τραπέζι, δύο καρέκλες 
και κάλαθο αχρήστων.

Πλάτος (Α) 2.5 m

Μήκος (Β)   2.5 m

Ύψος 
πλαϊνών (C) 2.3 m

A

C

E

B

D

A: 5m
B: 2,3m
C: 2,5m
D: 4m
E: 5m

ΠΑΓΟΔΑ 3Χ2m ΜΕ PVC ΠΛΑΪΝΑ
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Το ύφασμα της παγόδας είναι PVC πολυεστε-
ρικών ινών. Το PVC είναι άκαυστο και έχει 
πυρίμαχη επίστρωση και προστασία PVDF. Το 
Χρώμα της παγόδας είναι μπεζ με πορτοκαλί 
καπέλο. Διαθέτει περιμετρικά φορούσια για 
την απομάκρυνση των νερών και επιτρέπει 
την εφαρμογή υδρορροής αν αυτές ενωθούν 
μεταξύ τους.

Η Βασική Δομή Παγόδας 2.5x 3.5 αποτελείται 
από κολώνες αλουμινίου και κάλυμμα ορο-
φής από αδιαπέραστο φωτός P.V.C., μετόπη, 
μια επιγραφή μετόπης με το όνομα του εκθέ-
τη, φωτισμός/6 spotlight των 80 watt το ένα 
και ηλεκτρική σύνδεση μονοφασικού ρεύμα-
τος, μια πρίζα μονή, ένα τραπέζι, δύο καρέ-
κλες και κάλαθο αχρήστων. 

Πλάτος (Α) 3,50 m

Μήκος (Β) 2,50 m

Ύψος 
πλαϊνών (C) 2,47 m

ΠΑΓΟΔΑ 2.5Χ3.5m ΜΕ PVC ΠΛΑΪΝΑ
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Το ύφασμα της παγόδας 5x5m είναι PVC πο-
λυεστερικών ινών το οποίο εφαρμόζεται και 
στις δύο πλευρές. Το PVC είναι άκαυστο και 
έχει πυρίμαχη επίστρωση και προστασία 
PVDF. Είναι χρώματος λευκού και αδιαπέρα-
στου φωτός με παράθυρα και χωρίς. Διαθέτει 
περιμετρικά φορούσια για την απομάκρυν-
ση των νερών και επιτρέπει την εφαρμογή 
υδρορροής αν αυτές ενωθούν μεταξύ τους.

Η Βασική Δομή Παγόδας 5 x 5 αποτελείται 
από κολώνες αλουμινίου και κάλυμμα ορο-
φής από αδιαπέραστο φωτός P.V.C., μετόπη, 
μια επιγραφή μετόπης με το όνομα του εκθέ-
τη, φωτισμός/12 spotlight των 80 watt το ένα 
και ηλεκτρική σύνδεση μονοφασικού ρεύμα-
τος, μια πρίζα μονή, ένα τραπέζι, δύο καρέ-
κλες και κάλαθο αχρήστων.  

Πλάτος (Α)    5m

Μήκος (Β) 5m

Ύψος 
πλαϊνών (C) 2,30 m

ΠΑΓΟΔΑ 5Χ5m – ΜΕ PVC ΠΛΑΪΝΑ
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AITHΣH ΣYMMETOXHΣ 
 

Nα αποσταλεί στον Oργανωτή (UNITY LEAD ENTERPRISES) με email στο 
(info@foodpanoramafestival.com) 

 
Παρακαλούμε να κρατήσετε αντίγραφο της Aίτησης Συμμετοχής για το αρχείο σας 

 

1. ΣTOIXEIA EKΘETH 
 
EΠΩNYMIA: ............................................................................................................................................... 
 
ΔPAΣTHPIOTHTA : .................................................................................................................................... 
 

ONOMATEΠΩNYMO YΠEYΘYNOY: ....................................................... ΘEΣH: ........................…........ 
 

OΔOΣ: ............................................................................................................ APIΘMOΣ: ........................ 
 

TAX.KΩΔIKAΣ: .................. ΠOΛH: .......................................... WEB: …………...................................... 
 

THΛEΦΩNO : ................... FAX: ..............................E-MAIL : ..............................…………….……........... 
 
ΣTOIXEIA EKΔOΣHΣ TIMOΛOΓIOY 
 

EΠΩNYMIA: ............................................................................................................................................... 
 

OΔOΣ: ...................................................................................... APIΘMOΣ: ..........................................…. 
 

TAXKΩΔIKAΣ: ....................... ΠOΛH: ........................................................................................................ 
 

Φ.Π.Α.: ...................................  EΠAΓΓEΛMA: ………………….................................................................. 
 
 
H ΑΚΡΙΒΗ EΠΩNYMIA ΣAΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & TON KATAΛOΓO TΩN EKΘETΩΝ 
(EΛΛHNIKA και AΓΓΛIKA) : 
 
EΛΛHNIKA: ................................................................................................................................................. 
 
AΓΓΛIKA: ..................................................................................................................................................... 
 
2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 ●  Τα στοιχεία όλων των εκθετών θα καταχωρηθούν στον επίσημο κατάλογο δωρεάν. 
 ●  Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παραδοθούν στην Unity Lead Enterprises το αργότερο 5 εβδομάδες 
πριν την έναρξη. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η Unity Lead Enterprises, δεν θα φέρει 
οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη συμπερίληψη εκθέτη στον κατάλογο λόγω μη έγκαιρης αποστολής 
των ζητούμενων στοιχείων ως επίσης και αν έχουν δοθεί και από τον εκθέτη λανθασμένες 
πληροφορίες.    
 
Όνομα Εκθέτη : …………………………………………………………………………………………………….. 

 
Διεύθυνση : …………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ταχ.Θυρίδα: ………....Κωδικός: ………………….. Τηλ: …………………………………………………….. 

 
Fax: …………………………. Email: ……………………………………………………………………………… 



 

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Λογότυπο της Εταιρείας να αποσταλεί σε μορφή Word (doc.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@foodpanoramafestival.com 
Το λογότυπο της Εταιρείας να είναι υψηλής ανάλυσης σε γραμμική μορφή. 
 
 
 

 4. ENOIKIAΣH ΠEPIΠTEPOY 
 

 

TYΠOI ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΠEPIΠTEPΩN : 
 
4.1 ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ 
 

  r 3x2 (6τ.μ.): 
 Βασική Δομή Παγόδας: αποτελείται από κολώνες αλουμινίου και κάλυμμα οροφής από αδιαπέραστο φωτός 

P.V.C.,  μετόπη, μια επιγραφή μετόπης με το όνομα του εκθέτη, φωτισμός/3 spotlight των 80 
watt το ένα και ηλεκτρική σύνδεση μονοφασικού ρεύματος, μια πρίζα μονή, ένα τραπέζι, δύο 
καρέκλες και κάλαθο αχρήστων. 

    
  rr 2.5x3.5 (8.75τ.μ.): 
Βασική Δομή Παγόδας : αποτελείται από κολώνες αλουμινίου και κάλυμμα οροφής από αδιαπέραστο φωτός 

P.V.C., μετόπη, μια επιγραφή μετόπης με το όνομα του εκθέτη, φωτισμός/6 spotlight των 80 watt 
το ένα και ηλεκτρική σύνδεση μονοφασικού ρεύματος, μια πρίζα μονή, ένα τραπέζι, δύο καρέκλες 
και κάλαθο αχρήστων.  

 
 
4.2 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΓΟΔΑΣ  
 
rr 3x2 (6τ.μ.): 
Αποτελείται από κολώνες αλουμινίου και κάλυμμα οροφής από αδιαπέραστο φωτός P.V.C., μετόπη, μια 

επιγραφή μετόπης με το όνομα του εκθέτη  
 
rr 2.5x3.5 (8.75τ.μ.): 
Αποτελείται από κολώνες αλουμινίου και κάλυμμα οροφής από αδιαπέραστο φωτός P.V.C., μετόπη, μια 

επιγραφή μετόπης με το όνομα του εκθέτη  
 
 

  rr Κόστος Τετραγωνικού (Με Βασική Δομή): 
 
  ΠΑΓΟΔΑ 6-60 m²               €150.00 + Φ.Π.Α 
  ΠΑΓΟΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 61 m²            €145.00 + Φ.Π.Α 
 
  rr Κόστος Τετραγωνικού (Ενοικίασης Παγόδας): 
 
  ΠΑΓΟΔΑ 6-60 m²                €140.00 + Φ.Π.Α 
  ΠΑΓΟΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 61m²              €135.00 + Φ.Π.Α 
 
  rr Κόστος Τετραγωνικού Για Ίχνος Εδάφους: 
  
  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 6-40 m²                   €110.00 + Φ.Π.Α 
  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 41 m²        €100.00 + Φ.Π.Α 
 
  rr Επιπρόσθετες Χρεώσεις:          
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………...……………………………… 



 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ €/Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ € 

r Βασική Δομή            €   
r Ενοικίαση Παγόδας            €   
r ΙΧΝΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ            €   
rΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ            €   

 
Ειδική κατασκευή μπορεί να ετοιμαστεί όταν 
ζητηθεί. 
Κατάλογος επιπλέον εξοπλισμού  
επισυνάπτεται. 

 

  

5. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
 

                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  € 
                                                                                  ΦΠΑ 19% € 
                                                                     ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 

 

6. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
 

Καταβολή του 50% με την υπογραφή της αίτησης.  
ΣYNOΛO ΠPOKATABOΛHΣ               € ...........………. 
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

- Προκαταβολή, όπως ορίζεται στην ως άνω παράγραφο 6, καταβλητέα με την υποβολή της 
Aίτησης Συμμετοχής 
- Eξόφληση υπόλοιπου μέχρι 18 Ιουνίου 2021 το αργότερο. 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛOΓAPIAΣMOΣ : ALPHA BANK CYPRUS LTD 
        IBAN : CY98009002060002062200124373   
                    SWIFT CODE : ABKLCY2N 
       ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: UNITYLEAD ENTERPRISES LTD 
 

 
 

Mε την υπογραφή της Aίτησης αυτής δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στο Paros 
FoodPanorama Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθούν στις 24-25 Ιουλίου 2021 στην πλατεία 
Μαντώ Μαυρογένους στην Παροικιά στην Πάρο. Γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε όλους τους Όρους 
και Κανόνες Συμμετοχής μας. Eπίσης, δηλώνουμε ότι η εξόφληση της συμμετοχής θα γίνει 
σύμφωνα με την παρούσα Αίτηση και ότι τα εκθέματα θα έχουν τοποθετηθεί στο χώρο μας το 
αργότερο 3 ώρες πριν από το άνοιγμα της έκθεσης. 
  

 
 
 
 
 
HMEPOMHNIA ........................................ O AITΩN 
 (YΠOΓPAΦH & ΣΦPAΓIΔA) 

 

Διοργανωτής:  
 
 
 UnityLead Enterprises Ltd Tηλ: +357 22 633363 
 e-mail: info@foodpanoramafestival.com • www.foodpanoramafestival.com 



24 — 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ|ΩΡΑ: 11:00 - 22:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

T.: +357 22 633363 | E.: info@foodpanoramafestival.com
www.foodpanoramafestival.com

Δηλώστε τώρα την συμμετοχή σας!


