ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. WORLD FOOD POLAND 2019 (7-9/3/2019)
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 6η Δ.Ε.
WORLD FOOD POLAND 2019 που θα λάβει χώρα στην Βαρσοβία, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της
Βαρσοβίας ‘’EXPO XXI’’ από 7 έως 9 Μαρτίου 2019. Η εταιρία μας είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος
της WORLD FOOD POLAND 2019 για την Ελλάδα.
ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η WORLD FOOD Poland που διοργανώνεται για 6η φορά είναι η πιο σημαντική έκθεση τροφίμων
και ποτών στην Πολωνία καλύπτοντας όλο το φάσμα του κλάδου. Συγκεντρώνει πάνω από 302
τοπικούς και διεθνείς παραγωγούς και εταιρείες, δίνοντας τους την ευκαιρία να κάνουν
αισθητή την παρουσία τους στην αγορά και να έρθουν σε επαφή με πάνω από 4.738 αγοραστές
του κλάδου τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται στην ανατολική Ευρώπη. Η έκθεση
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είναι μια ελκυστική επιλογή για διανομείς, λιανοπωλητές, παραγωγούς και συνεταιρισμούς της
περιοχής, οι οποίοι αναζητούν νέα καινοτόμα προϊόντα.
Η WORLD FOOD Poland δεν είναι απλά ένας χώρος που παρέχεται στις επιχειρήσεις, αλλά με το
εκτεταμένο και ενημερωτικό επιχειρηματικό πρόγραμμα της καθιστά την έκθεση ως ένα σημείο
συνάντησης που μπορεί κάποιος να αποκομίσει γνώσεις από τους μεγαλύτερους ειδικούς στον
χώρο των τροφίμων και ποτών μέσα από πολλές εκδηλώσεις που περιλαμβάνει.
Η Πολωνία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η 6η
ισχυρότερη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου ότι ο πληθυσμός της υπερβαίνει τα 38
εκατομμύρια. Ανήκει στις 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολική αγροτική παραγωγή που
αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής αγροτικής της Ένωσης. Βρίσκεται δίπλα στη Γερμανία και η
πρόσβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ρωσία είναι εύκολη. Το Α.Ε.Π. της χώρας ισούται με
517,5 δισεκατομμύρια δολάρια και η πολιτική σταθερότητα και θετική στάση της Πολωνίας
απέναντι στις άμεσες ξένες επενδύσεις καθιστά τη χώρα ως ένα ελκυστικό επιχειρηματικό
προορισμό.
Η WORLD FOOD WARSAW το 2018 φιλοξένησε 300 εκθέτες από 24 χώρες με 4.738 επισκέπτες
έχοντας μεγάλη επιτυχία.
Ως συμμετέχοντες στην έκθεση θα έχετε την ευκαιρία να :
 Nα κερδίσετε νέους επιχειρηματικούς εταίρους από την Πολωνία και το εξωτερικό
 Nα εμπλουτίσετε τα ράφια των καταστημάτων και εστιατορίων σας με νέα προϊόντα
 Ανταλλάξετε εμπειρίες και να διευρύνετε τις γνώσεις σας , μεταξύ
άλλων συμμετεχόντων σε πρακτικά σεμινάρια και ομάδες συζήτησης
 εξοικειωθείτε με τις σύγχρονες τεχνολογίες της βιομηχανίας τροφίμων
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
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Η World Food Poland περιλαμβάνει τους εξειδικευμένους τομείς:
1. EcoFood: Μέσα σε αυτή τη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται εταιρείες που
παρουσιάζουν:
• Πιστοποιημένα βιολογικά τρόφιμα και κρασιά
• Φυσικά και παραδοσιακά προϊόντα
• Υπερτροφές και θρεπτικά τρόφιμα (superfoods/ functional products)
• Προϊόντα χωρίς γλουτένη και ελεύθερα από διάφορα συστατικά (free from products)
• Βότανα και προϊόντα με θεραπευτικές ιδιότητες
• Φυσικά Καλλυντικά
2. Wine & Spirits: Ο τομέας αυτός απευθύνεται σε παραγωγούς αλκοολούχων ποτών,
κρασιού και sommeliers
3. Ingredients: Στον τομέα αυτό θα έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε ένα ευρύ φάσμα
προϊόντων μεταξύ των οποίων:
 Πρώτες ύλες και συστατικά τροφίμων
 Πρόσθετα τροφίμων
 Βότανα και μπαχαρικά
 Αρώματα και βαφές
 Σπόροι, ξηροί καρποί και αποξηραμένοι καρποί
 Πρωτεΐνες και άμυλα κ.α.
4. FoodTech: Πρόκειται για χώρο αφιερωμένο στον εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων.
5. Cold Chain Στην αίθουσα αυτή συμμετέχουν μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστικές
αλυσίδες καθώς και εταιρείες με τεχνολογία σχετική με την αποθήκευση και τον
ανεφοδιασμό.
6. ΝutraFood: Αφιερωμένη περιοχή για τους παραγωγούς συμπληρωμάτων διατροφής,
ενεργειακών τροφίμων- ποτών, φαρμακευτικών/θεραπευτικών προϊόντων, κ.α.
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Στην έκθεση WorldFood, οι διεθνείς και τοπικές εταιρείες παρουσιάζουν τα ακόλουθα προϊόντα:










Προϊόντα δημητριακών, γλυκά και σνακ
Προϊόντα ελιάς, ξύδι και σάλτσες
Κρέας, αλλαντικά και πουλερικά
Οπωροκηπευτικά νωπά και κατεψυγμένα
Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό,
αφεψήματα, καφές και τσάι
Μπαχαρικά, βότανα και πρόσθετα τροφίμων
Υγιεινά τρόφιμα και βιολογικά προϊόντα
Μηχανήματα, συσκευές και υπηρεσίες για τη βιομηχανία
τροφίμων
Περισσότερες
πληροφορίες
για
ιστοσελίδα http://www.worldfood.pl

την

έκθεση

μπορείτε

να

βρείτε

στην

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η 6η Δ.Ε. WORLD FOOD WARSAW θα προσελκύσει για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον μεγάλου
αριθμού διεθνών εισαγωγέων, επαγγελματιών λιανικής, διανομέων και χονδρεμπόρων,
υπεραγορών, υπηρεσιών catering (στρατού, αεροδρομίων κ.α), εστιατορίων, καφέ,
ξενοδοχείων, αξιωματούχων της κυβέρνησης και οργανισμών, κ.α. Οι επισκέπτες στην έκθεση
θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές επαφές καθώς επίσης και να
έρθουν σε επαφή με νέα και καινοτόμα προϊόντα.
H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, η αποκλειστική αντιπρόσωπος της WORLD FOOD
POLAND για την Ελλάδα, έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για την συμμετοχή των Ελλήνων
εξαγωγέων του κλάδου των τροφίμων - ποτών. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας
προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή
έκθεση WORLD FOOD POLAND τον Απρίλιο του 2019 με το εξής κόστος συμμετοχής:
 249€/ τ.μ. + registration fee 500€ για αιτήσεις έως τις 30/9/2018 – early bird τιμή
 311€/τ.μ. + registration fee 500€ για αιτήσεις μετά τις 1/10/2018 – regular τιμή
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Τα προαναφερθέντα κόστη είναι οι επίσημες τιμές της έκθεσης και τιμολογούνται απ’ ευθείας
από την διοργανώτρια εταιρεία.
 Coordination & Support Fee ύψους 595€ + 24% ΦΠΑ, το οποίο τιμολογείται από την
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE και για το οποίο συνάπτουμε ιδιωτικό συμφωνητικό.
Η συμμετοχή σας, με το παραπάνω κόστος, περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου
2. Βασική κατασκευή περιπτέρου με άρτιο εξοπλισμό και
λειτουργικές
δαπάνες.
Για
περίπτερο
9τμ
περιλαμβάνονται: 1 info counter (100x50), 1 σκαμπό, 1
ψηλή βιτρίνα (100x50x250), 2 επιτοίχια ράφια, 1 αποθήκη
(1τμ), 1 τραπέζι, 2 καρέκλες, 1 καλάθι απορριμμάτων, 1
κρεμάστρα,
μοκέτα, προμετωπίδα με εταιρική
σήμανση(μέχρι και 20 γράμματα), φωτισμός με 3
spotlight, ηλεκτρική σύνδεση 2kW + 1 διπλή υποδοχή (230V), καθαρισμός περιπτέρου.
3. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την εύρυθμη
λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά
και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης (Προϋπόθεση η συμμετοχή τουλάχιστον 5
εταιρειών για την εκεί παρουσία μας
4. Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (ψυγείο, τηλεόραση, dvd
player, παροχή νερού, επιπρόσθετα γραφικά κ.λπ. )
5. Παροχή στοιχείων για την αγορά
Υπάρχουν και άλλες προτάσεις κατασκευής ανάλογα με το μέγεθος περιπτέρου της επιλογής
σας και είναι οι εξής:
 STANDARD PLUS STAND (12τμ) με κόστος 2.947,20 € ενώ για γωνιακό booth (+276 €) το
κόστος ανέρχεται στα 3.223,20 €


PREMIUM STAND (15τμ) με κόστος 3.780 € ενώ για γωνιακό booth (+276 €) το κόστος
ανέρχεται στα 4.125 €



KOMFORT STAND (20τμ) με κόστος 4.944 € ενώ για γωνιακό booth (+460 €) το κόστος
ανέρχεται στα 5.404 €



DELUXE STAND (24τμ) με κόστος 7.404 € ενώ για γωνιακό booth (+828 €) το κόστος
ανέρχεται στα 8.439 €
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Θα βρείτε αναλυτικά την περιγραφή τους στο συνημμένο αρχείο “SPACE LEASE APPLICATION READY-MADE PACKAGES”
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των
προϊόντων τους αυτόνομα ή σε μαζική αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν
περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα
ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε το χρόνο να αποφασίσετε τον τρόπο μεταφοράς των
εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να σημειώσετε ότι για το κόστος της μαζικής
μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της
επιλογής σας ή της εταιρείας υπόδειξής μας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης
συμμετοχής και την αντίστοιχη προκαταβολή 50%.
Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:
α) Προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης
συμμετοχής συν registration fee 500€ μέχρι τις 30/9/2018
β) Η εξόφληση του υπολοίπου 50% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 7/12/2018
H εξόφληση του Coordination & Support Fee ύψους 595€ + 24% ΦΠΑ θα γίνει ταυτόχρονα με
την προκαταβολή του ποσού συμμετοχής στο λογαριασμό της GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE. Το Coordination & Support Fee τιμολογείται από την GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE και περιλαμβάνει:
1.Υποστηρικτικές ενέργειες από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE πριν την έκθεση για
την ανεύρεση κατάλληλου χώρου, επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρεία για την επίλυση
όλων των θεμάτων πριν την παρουσία σας στην έκθεση κλπ.
2.Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την υποστήριξη όλων των
εκθετών και εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής σας κατά την προετοιμασία αλλά και την
κάλυψη των αναγκών σας καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης (με την προϋπόθεση ο αριθμός των
εκθετών να μην είναι μικρότερος από 4 για την εκεί παρουσία μας).
3.Παροχή στοιχείων για την αγορά.
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4. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση
συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη καταβολή. Γι’ αυτό παρακαλείσθε να
συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής με e-mail στο
info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049, ενώ η καταβολή του ποσού συμμετοχής θα
κατατεθεί στον λογαριασμό της διοργανώτριας Lentewenc Sp. z o.o. (LLC)

Η πληρωμή Coordination & Support Fee ύψους 595€ + Φ.Π.Α 24% = 737,8€ μπορεί να γίνει με
κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715
ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING SMPC
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360002320007254
ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING SMPC
Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή η ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της
εταιρείας και την έκθεση που αφορά.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη συνημμένη αίτηση
συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Μαρία Γιακουμάκη

Managing Director

Senior Project Manager
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