ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2019

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη 65η Δ.Ε.
SUMMER FANCY FOOD SHOW, από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2019 στον εκθεσιακό χώρο JACOB JAVITS
Convention Center στη Ν. Υόρκη, το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός στον κλάδο των τροφίμων –
ποτών της Β. Αμερικής.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD
SHOW είναι αναγνωρισμένη ως
μια από τις μεγαλύτερες και πιο
δημοφιλείς διεθνείς εκθέσεις
τροφίμων – ποτών στις ΗΠΑ και
είναι το σημείο συνάντησης
αγοραστών και εξαγωγέων. Η
διοργάνωση
του
2018 προσέλκυσε μεγάλο αριθμό
επισκεπτών,
στους
οποίους
περιλαμβάνονται
διανομείς,
λιανέμποροι,
χονδρέμποροι,
εκπρόσωποι μαζικής εστίασης και
της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών, καθώς και του τύπου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω από 2.600 εκθέτες από 54 χώρες,
είχαν τη δυνατότητα να προβάλλουν πάνω από 200.000 προϊόντα, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη τάση
στον χώρο των τροφίμων και ποτών στους επισκέπτες της έκθεσης. Οι ίδιοι οι εκθέτες πραγματοποίησαν
σημαντικές συναντήσεις με αγοραστές που λειτουργούν για χώρες συνειδητοποιημένων καταναλωτών
με δυνατό αγοραστικό ενδιαφέρον και υψηλό εισόδημα.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.specialtyfood.com
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2018

SFFS 2018

SFFS 2018

Η συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για το 2018 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η
αναβαθμισμένη και καλαίσθητη συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, με τη νέα
εκθεσιακή της ταυτότητα «EXCEPTIONAL GREECE» βρισκόταν στο Level 1. To Level 1 γειτνιάζει με την
συμμετοχή των Αμερικάνικων εταιρειών μελών της Specialty Food Association. Οι εκπρόσωποι των
συμμετεχουσών εταιρειών δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι τόσο από την επισκεψιμότητα όσο και από
την ποιότητα των συναντήσεων που είχαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμα
μια φορά την επιλογή τους για σταθερή και διαχρονική συμμετοχή τους στην έκθεση. Το ενδιαφέρον για
τα ελληνικά προϊόντα ήταν ιδιαίτερα υψηλό και φέτος, με τους Έλληνες εκθέτες να πραγματοποιούν
εκατοντάδες επαφές και αρκετοί από τους εκθέτες έχουν ήδη προχωρήσει σε εμπορικές συμφωνίες.
Να σημειωθεί ότι στην διοργάνωση της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE συμμετείχαν πολλές από τις
πιο σημαντικές εξαγωγικές εταιρείες διαφόρων κλάδων, όπως προϊόντων ελαιολάδου, οίνου,
ζυθοποιίας, μελιού, γαλακτοκομικών κα.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα τροφίμων – ποτών όπως:
Ελαιόλαδο, ελιές, τυρί, γιαούρτι, συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, έτοιμα
γεύματα, 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.
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Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει για την συμμετοχή σας, ένα ικανοποιητικό
αριθμό περίπτερων στο Level 1 για την κάλυψη των αναγκών σας. To Level 1 γειτνιάζει με την
Αμερικάνικη συμμετοχή και τυγχάνει μεγάλης επισκεψιμότητας λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί 1η
προτεραιότητα η επίσκεψη στα Αμερικάνικα περίπτερα. Παράλληλα μέσα από μια καλαίσθητη και
συγχρόνως λειτουργική παρουσία της συμμετοχής, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα προσφέρει
ακόμα μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των Ελλήνων εκθετών και των προϊόντων που
προωθούν, στη δημοφιλή αγορά των ΗΠΑ.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη SFFS 2019 με κόστος
συμμετοχής 9.250 €/ booth. Για γωνιακά περίπτερα η τιμή διαμορφώνεται σε 10.180€/ booth.
Στο παραπάνω κόστος θα συνυπολογίσετε και το coordination fee ποσού 590€ / εκθέτη.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο προνομιακού χώρου στο Level 1 που γειτνιάζει με το σημαντικότερο αριθμό
Αμερικανών εκθετών- μελών της Specialty Food
2. Καλαίσθητη, αναβαθμισμένη κατασκευή περιπτέρου
3. Γραφικά περιπτέρου, με σήμανση στο infocounter, σήμανση εκθέτη και κεντρική μετόπη
4. Νέα λογοτύπηση της συμμετοχής μας, με τη νέα εκθεσιακή μας ταυτότητα “EXCEPTIONAL
GREECE” που αναδεικνύει την εμφανή, προϊοντική, ποιοτική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων
που θέλουν να προβληθούν στην διεθνή αγορά των ΗΠΑ
5. Βασικό και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου
6. Διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαριότητα, φύλαξη κλπ)
7. Βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης
8. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την εύρυθμη λειτουργία της
συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία και καθ’ όλη τη διάρκεια της
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έκθεσης. Παροχή από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE διαφόρων αναλώσιμων, όπως
νερά, καφέδες κλπ.
9. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE
10. Παροχή στοιχείων για την αγορά
11. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη ( επιπρόσθετα
γραφικά, ψυγείο, t.v., dvd player, συνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός κλπ). Η παραγγελία
γίνεται απευθείας στη κατασκευάστρια εταιρεία και το κόστος εξοφλείται απευθείας σ’ αυτήν.
Στις παραπάνω προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς και
εκτελωνισμού προϊόντων των εκθετών.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής της.
Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος
διατεθεί σε άλλη εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή θα πρέπει να
γίνει ως εξής:
α) Προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής + coordination fee 590€ με την αποστολή της
αίτησης συμμετοχής άμεσα
β) Καταβολή του υπολοίπου 35% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 21/12/2018
γ) Εξόφληση του υπολοίπου 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 28/2/2019
Εξόφληση του ΦΠΑ 24% μέχρι τις 21/6/2019.
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί 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.
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Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ //ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715//ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
ALPHA BANK: ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 3600 – 0232 – 0007 – 254 // ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER PRIVATE
COMPANY
Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή 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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