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ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (HO.RE.CA.) ΚΑΙ HOSPITALITY
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION SHOW 2019
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, αποκλειστική αντιπρόσωπος της έκθεσης για την Ελλάδα, σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε στην επετειακή Διεθνή Έκθεση NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION 2019 (NRAGLOBAL FOOD EXPO ) για τα 100 χρόνια λειτουργίας που θα πραγματοποιηθεί 18-21 Μαΐου 2019 στο Σικάγο.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. NRA 2019 αποτελεί την πλέον αναγνωρισμένη έκθεση διεθνώς, κατέχοντας ηγετική θέση όχι μόνο στην
Αμερική, αλλά και στην ευρωπαϊκή ήπειρο, την Κίνα, την Ιαπωνία κλπ για το χώρο της μαζικής εστίασης HO.RE.CA.
Η διοργάνωση του 2018 συγκέντρωσε 2.486
εκθέτες από 117 χώρες ενώ οργανώθηκαν
περισσότερα από 12 εθνικά περίπτερα από Ιταλία,
Γαλλία, Ελλάδα, Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία,
Μεξικό, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Κίνα, Ταϊλάνδη,
Τουρκία κ.ά.
Οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 41.000
αγοραστές, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες από το
χώρο της μαζικής εστίασης HORECA, μεγάλοι
λιανέμποροι,
εισαγωγείς,
διανομείς
και
χονδρέμποροι. Το μεγαλύτερο ποσοστό έμεινε
ικανοποιημένο από το εύρος των προϊόντων και
υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν στην έκθεση.
Τέλος, η έκθεση του 2018 συγκέντρωσε για μια
ακόμη φορά το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων
ενημέρωσης του κλάδου τροφίμων-ποτών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης
https://show.restaurant.org/

Δείτε το post show report εδώ και το ενημερωτικό υλικό (sales brochure) εδώ .
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ – ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Στην έκθεση παρουσιάζονται προϊόντα και υπηρεσίες του κλάδου HO.RE.CA και HOSPITALITY όπως:
α) τρόφιμα συσκευασμένα και μη, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Ελαιόλαδο, ελιές, τυρί, γιαούρτι, συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, έτοιμα γεύματα,
antipasti, ιχθυηρά, γλυκά, σοκολάτες, μπισκότα, αρτοποιήματα, μέλι, μαρμελάδες, παστέλι, snacks και ξηρούς
καρπούς, κρασί, τσίπουρο, ούζο, μπύρα, μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, καφές, ροφήματα, αναψυκτικά, χυμοί,
βιολογικά προϊόντα, gourmet προϊόντα κα.
β) κουζινικά είδη, εξοπλισμός και μηχανήματα εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων και όλων των
χώρων μαζικής εστίαστης
γ) POS, υπηρεσίες- ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά τιμολόγησης, παραγγελιών, ενδοεπικοινωνίας κ.α.
H έκθεση απευθύνεται σε τροφοδοσία και εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης
(ΗO. RE.CA) και φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες του τουρισμού και της μαζικής εστίασης με ολόκληρη την
προμηθευτική αλυσίδα (foodservice, καφές και ροφήματα, αλκοολούχα και μη ποτά, τρόφιμα και σνακ), τις
κορυφαίες επιχειρήσεις με ξενοδοχειακό και εστιατορικό εξοπλισμό, τεχνολογικές λύσεις και διαδικτυακές
υπηρεσίες, καθώς και με εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή, την ανακαίνιση και την εξοικονόμηση
ενέργειας.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΤΟ 2018
Η πρώτη συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE στο δυναμικότερο εκθεσιακό γεγονός για τον
χώρο των τροφίμων και της μαζικής εστίασης (ho.re.ca.) ξεχώρισε και σχολιάστηκε θετικά και τράβηξε την
προσοχή πλήθους επισκεπτών που πλημμύρισαν τα περίπτερά της.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μπορεί να σας εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για την ατομική σας
συμμετοχή στο μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής
σας και η αντίστοιχη διαθεσιμότητα. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μέσα από μια λειτουργική και
καλαίσθητη πρόταση, σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσία.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση NATIONAL
RESTAURANT ASSOCIATION 2019 (NRA - GLOBAL FOOD EXPO 2019 ) με κόστος συμμετοχής 8.800 € / booth. Για
γωνιακά περίπτερα το κόστος συμμετοχής είναι 9.300€. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου με βάση τη διαθεσιμότητα και την χρονική σειρά των
αιτημάτων στα πλαίσια του Global Food Expo στο Lakeside Center.
2. Καλαίσθητη με εταιρική – προϊοντική σήμανση κατασκευή περιπτέρου
3. Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (1 info counter λευκό με ντουλάπι εσωτερικά και κλειδαριά,
6 γυάλινα ράφια 2mL X 0.5mD Χ 2,5mH με
λευκό ράφι στη βάση, διαχωριστικό
διαστάσεων 1mLx1mH, 1 τραπέζι, 3 καρέκλες,
μοκέτα, φωτισμό, καλάθι αχρήστων, κ.α)
4. Γραφικά περιπτέρου με τη σήμανσή σας (σε
info counter, σε τοίχο διαστάσεων 1 mLx 2.1mH,
σε διαχωριστικό τοιχίο 1mL X 1mH
5. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση ρεύματος για τις ώρες της έκθεσης,
καθαριότητα κλπ).
6. Βασική καταχώρηση με αλφαβητική σειρά στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης
7. 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.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή τεσσάρων και πάνω εκθετών.
8. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE
9. Παροχή στοιχείων για την αγορά
10. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (γραφικά, t.v., dvd player,
συνδεση internet, βοηθητικό προσωπικό, διερμηνείς, εκτυπώσεις κλπ).
Για ανεξάρτητες συμμετοχές ή ιδιαίτερες κατασκευές, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε άμεσα
προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο και να σας δώσουμε τις απαραίτητες προτάσεις
κατασκευών βάσει των επιθυμιών σας. Υπάρχει στη διάθεσή σας πλούσιο φωτογραφικό υλικών ειδικών
κατασκευών περιπτέρων πελατών μας. Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένη
οικονομική προσφορά.
Στις παραπάνω προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς και εκτελωνισμού
προϊόντων των εκθετών.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
συνοδευόμενη από την προκαταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής. Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως
εξής:
α) Προκαταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής ανά εκθέτη με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής
άμεσα και μέχρι τις 14/12/2018
β) Η καταβολή του υπόλοιπου 35% του ποσού συμμετοχής έως 15/2/2019
γ) Η εξόφληση του υπολοίπου 30% του ποσού συμμετοχής έως 19/4/2019
- Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι τις 10/05/2019. Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που
θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360002320007254
ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING PC
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715
ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING PC
Να σημειώσετε, ότι το παραστατικό ή η ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της
εταιρείας και την έκθεση που αφορά και να μας αποσταλεί στο παρακάτω email ή fax.

Συμπληρώστε και στείλτε τις συνημμένες αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και την απόδειξη προκαταβολής με email στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 7755080.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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Ελισάβετ Μπίμη
Junior Project Manager

