ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SPECIALITY & FINE FOOD ASIA (SINGAPORE) 2019 σε
παράλληλη διοργάνωση με την RESTAURANT-PUB-BAR ASIA 2019

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE αναγνωρίζοντας την επιθυμία των Ελλήνων εξαγωγέων να
επεκτείνουν τις πωλήσεις τους σε νέες αγορές με προοπτικές, σας καλεί να συμμετέχετε στις διεθνείς
εκθέσεις Speciality & Fine Food Asia 2019 και RESTAURANT – PUB – BAR ASIA 2019 οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στην Σιγκαπούρη στις 17-19 Ιουλίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο Suntec
Singapore.
Η εταιρεία μας είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εκθέσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η διεθνής έκθεση SPECIALITY & FINE FOOD ASIA 2019 και η RESTAURANT – PUB – BAR 2019 είναι το
μοναδικό σημείο συνάντησης παραγωγών και προμηθευτών χειροποίητων, γκουρμέ τροφίμων και ποτών
υψηλής ποιότητας με τους μεγάλους buyers από το χώρο του λιανεμπορίου, της χονδρικής, του
foodservice και του ξενοδοχειακού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ασία.
Πολύ πρόσφατα μάλιστα, υπεγράφη εμπορική συμφωνία, η οποία επιτρέπει σε τρόφιμα και ποτά να
μετακινούνται χωρίς δασμούς από την ΕΕ στη Σιγκαπούρη. Το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, δίνει
τη δυνατότητα προσέλκυσης προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά και στα ράφια
καταστημάτων της Σιγκαπούρης σε πολύ χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές.
Οι αγοραστές και όλοι οι εμπορικοί επισκέπτες επισκέπτονται την έκθεση, επειδή γνωρίζουν ότι θα
συναντήσουν προμηθευτές με γευστικά προϊόντα και θα ενημερωθούν για όλες τις νέες εξελίξεις στο
χώρο. Οι διοργανωτές από τη μεριά τους αντιλαμβανόμενοι την επιθυμία που εκφράζουν πολλές φορές οι
εκθέτες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε μία έκθεση που να προσελκύει επισκέπτες τόσο από το
χώρο του λιανεμπορίου όσο και του Ho.Re.Ca αποφάσισαν να συνδιοργανώσουν τις εκθέσεις στον ίδιο
χώρο. Δημιουργήθηκε λοιπόν μέσα στον εκθεσιακό χώρο της SPECIALITY FINE FOOD ASIA ένα ειδικό
section όπου παρουσιάζονται προϊόντα που απευθύνονται σε επισκέπτες Ho.Re.Ca το οποίο λειτουργεί
σαν έκθεση RESTAURANT – BAR – PUB με ελαφρώς διαφορετική σήμανση. Ανάμεσα στις δύο ενότητες
του εκθεσιακού χώρου, δεν υπάρχει φυσικό διαχωριστικό προκειμένου να δημιουργείται η αίσθηση
στους επισκέπτες ότι πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο και να μετακινούνται έτσι σε ολόκληρο τον
εκθεσιακό χώρο. Με αυτόν τον τρόπο οι διοργανωτές μπόρεσαν να ικανοποιήσουν το μακρόχρονο αίτημα
των εκθετών να υποδέχονται ενδιαφερόμενους και από τις δύο κατηγορίες εμπορικών επισκεπτών.
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Η έκθεση διοργανώνεται από τον διοργανωτή της Speciality Fine Food Fair London, μίας από τις πιο
αναγνωρισμένες στην Ευρώπη στον τομέα των χειροποίητων, γκουρμέ τροφίμων και ποτών και για την
οποία η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την
Κύπρο.
Η έκθεση SPECIALITY FINE FOOD FAIR ASIA & RESTAURANT PUB BAR ASIA πραγματοποιείται στην
Σιγκαπούρη, μία νησιωτική χώρα της ΝΑ Ασίας με κατοίκους υψηλού βιοτικού επιπέδου που είναι
γνωστοί για την λατρεία τους στο φαγητό όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της ΝΑ Ασίας. Πρόκειται για
έναν γαστρονομικό προορισμό παγκοσμίου ενδιαφέροντος, όπου συγκεντρώνονται και πολλά από τα πιο
γνωστά και βραβευμένα εστιατόρια διεθνώς.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Προϊόντα Αρτοποιίας και Γλυκά
Τυροκομικά προϊόντα
Σοκολάτα
Ψάρια και θαλασσινά
Free-from προϊόντα
Κατεψυγμένα προϊόντα
Halal
Μαρμελάδες
Κρέας και πουλερικά
Λάδι, ξύδι, σάλτσες
Σνακ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Μη Αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό
Μπύρες
Καφές και τσάι
Λικέρ και οινοπνευματώδη ποτά
Κρασί, σαμπάνια, αφρώδης οίνος
Εξοπλισμός και προμήθεια προϊόντων
μαγειρικής, καθαρισμού, αποθήκευσης
και σερβιρίσματος
✓ Ποτήρια και μαχαιροπίρουνα
✓ Προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας
✓ Προϊόντα και προτάσεις συσκευασίας
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Εμπορικοί επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων και γνώσεων θα επισκεφθούν την έκθεση ενώ θα διοργανωθεί
και πρόγραμμα Hosted Buyers.
Την έκθεση θα επισκεφθούν αγοραστές, υπεύθυνοι προμηθειών και εισαγωγείς από λιανεμπόριο,
χονδρεμπόριο, αεροπορικές εταιρείες, online καταστήματα, πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια,
καταστήματα υγιεινών τροφίμων, ανεξάρτητες αλυσίδες και από αλυσίδες μπαρ, αρτοποιείων κ.ά.
Επίσης την έκθεση θα επισκεφθούν και πολλοί ειδικοί της αγοράς τροφίμων, ποτών και εφοδιασμού
Ho.Re.Ca της Ασίας, όπως σομελλιερ, μπαρίστας, σεφ, μπάρμεν κλπ.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν μία σειρά από εκδηλώσεις και B2B συναντήσεις
προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε εκθέτες και επισκέπτες να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν
πληροφορίες και να ενημερωθούν για το μέλλον της αγοράς τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική
Ασία. Πιο συγκεκριμένα:
•
•
•

•
•

•
•

•

Fine Food Live: Εκδηλώσεις γευσιγνωσίας με cooking sessions στα οποία πρωταγωνιστούν
κορυφαίοι σεφ της παγκόσμιας γκουρμέ κουζίνας.
Asia Food Innovation Awards: Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ένας από τους πιο
αναγνωρίσιμους θεσμούς βράβευσης τροφίμων, με τεράστια επιρροή στην διεθνή σκηνή.
Investor Pitching Series: Με σκοπό να λειτουργήσει σαν δεξαμενή σκέψης δίνει σε νέες,
καινοτόμες εταιρείες την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε ένα πάνελ καταξιωμένων
στελεχών της αγοράς που αποτελείται από λιανεμπόρους, ξενοδόχους, επενδυτές και άλλους
παράγοντες της αγοράς.
Πάνελ συζήτησης: Ειδικοί συζητούν τα νέα και αναζητούν λύσεις και νέες ιδέες σε όλα τα
ζητήματα που απασχολούν τους παράγοντες της αγοράς.
Halal Masterclasses: Η ένωση γαστρονομίας Halal προϊόντων στη Σιγκαπούρη, διοργανώνει
σεμινάρια που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να εισέλθουν ή να
επεκτείνουν τις πωλήσεις τους στην ανερχόμενη αγορά τροφίμων halal.
Bartender Invitational: 3 ήμερος διαγωνισμός για την ανάδειξη του καλύτερου Bartender στην
Ασία.
Association of Bartender & Sommelier Singapore: Διαγωνισμός ανάδειξης του καλύτερου
κοκταίηλ σε 5 διαφορετικές κατηγορίες. Ο νικητής θα αντιπροσωπεύσει τη Σιγκαπούρη στον
αντίστοιχο διεθνή διαγωνισμό.
Ideal Bar of the Future: Με βάση στοιχεία και μετρήσεις από καταναλωτές και παράγοντες της
αγοράς, θα σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί το ιδανικό μπαρ του μέλλοντος.

Για το 2019, όπως και το 2018 οι διοργανωτές συνεργάζονται και με το θεσμό “The Bar Awards”,
προκειμένου να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την προβολή του γεγονότος στην κοινότητα Pub & Bar της
Νοτιοανατολικής Ασίας.
HOSTED BUYERS
Η έκθεση θα φιλοξενήσει πρόγραμμα Hosted Buyers και θα προσκαλέσει προσεκτικά επιλεγμένους
αγοραστές που θα καλύπτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να προχωρήσουν σε
συναντήσεις με τους εκθέτες.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, έχει εξασφαλίσει έναν ιδιαίτερα προνομιακό χώρο για την
Ελληνική Συμμετοχή και σας προσκαλεί να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην διεθνή
έκθεση SPECIALITY FINE FOOD FAIR ASIA (Singapore) & Restaurant-Pub-Bar 2019 με κόστος συμμετοχής
για ετοιμοπαράδοτα περίπτερα 635 €/τμ + ΦΠΑ και για γωνιακά περίπτερα 670 €/τμ + ΦΠΑ.

Η τιμή της συμμετοχής που φαίνεται παραπάνω είναι ενιαία για όλους τους εκθέτες είτε συμμετέχουν
μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος «Επιχειρούμε έξω», είτε μέσω άλλων
Κοινοτικών Προγραμμάτων κλπ..

Ο ελάχιστος χώρος που μπορεί να διατεθεί σε
μεμονωμένο εκθέτη είναι τα 9 τμ, βάση
κανονισμού της έκθεσης. Εξαίρεση είναι οι
εταιρείες που θα συμμετέχουν στον ειδικό χώρο
του START UP VILLAGE, που δε θα είναι μέρος της
ελληνικής συμμετοχής και όπου ο ελάχιστος χώρος
που μπορεί να διατεθεί είναι τα 4 τμ.
Η συμμετοχή στην έκθεση θα γίνει με shell
scheme, όμως η GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE προκειμένου να υποστηρίξει την παρουσία
σας, προσφέρει δομή upgraded shell scheme και
θα σας παρέχει επιπλέον:
• 1 infocounter
• 1 επιδαπέδια βιτρίνα
• 3 ράφια
• 1 γραφικό στην μπροστινή όψη του
infocounter
• Γραφικό που να καλύπτει 1 πάνελ
• Προμετωπίδα με εταιρικό όνομα
• Μοκέτα
• 1 τραπέζι (2 τραπέζια για περίπτερα άνω
των 15 τμ)
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•
•
•
•

3 καρέκλες (6 καρέκλες για περίπτερα άνω των 15 τμ)
Κάδο απορριμάτων
1 πρίζα (2 πρίζες για περίπτερα άνω των 15 τμ)
3 spotlight (6 spotlight για περίπτερα άνω των 15 τμ)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον εξοπλισμό στο περίπτερο σας, η GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE θα σας τον εξασφαλίσει με το αντίστοιχο κόστος.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, για νεοεισερχόμενες εταιρείες στην αγορά της Σιγκαπούρης ή όσες
δραστηριοποιούνται στην αγορά λιγότερο από 3 χρόνια και προκειμένου να δοθεί επιπλέον κίνητρο για τη
συμμετοχή τους, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικό χώρο που ονομάζεται START UP VILLAGE
και το οποίο φιλοξενεί περίπτερα 4 τμ με τον ανάλογο εξοπλισμό.
Το Registration & Coordination Fee είναι 690€ + ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγγραφή στον επίσημο
κατάλογο της έκθεσης, αντίγραφο καταλόγου, καρτελάκια εκθετών και προσκλήσεις επισκεπτών καθώς
και τις υπηρεσίες διαχείρισης της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE κατά την προετοιμασία της
συμμετοχής σας, εξεύρεση του κατάλληλου χώρου για την εταιρεία σας, αλληλογραφία με τη
διοργανώτρια εταιρεία και λοιπές διαδικασίες και λεπτομέρειες της συμμετοχής σας.
Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE και
υπόκειται σε ΦΠΑ 24%.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
Η παρουσία της εταιρείας σας σαν εκθέτης στη SPECIALITY FINE FOOD FAIR ASIA 2019 με την κατάλληλη
προετοιμασία από τη μεριά σας και τη δική μας υποστήριξη και τεχνογνωσία μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά στην επίτευξη των εμπορικών στόχων και του οράματος της εταιρείας σας:
•
•
•

•

Να αναπτύξετε και να προωθήσετε τις πωλήσεις σας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Να αποκτήσετε και να επιλέξετε νέους συνεργάτες (διανομείς, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους,
αγοραστές).
Να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και της εταιρικής ταυτότητάς σας, μέσα από
την αυξημένη επισκεψιμότητα της έκθεσης αλλά και μέσα από προβολή της έκθεσης σε social
media, επίσημους καταλόγους κλπ τα οποία γνωστοποιούνται όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και
σε όλο το ενδιαφερόμενο κοινό.
Να συναντήσετε από κοντά τους υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτες σας και όλους τους key
players της αγοράς που σας ενδιαφέρει. Παρ’ όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία πλέον
προσφέρει εναλλακτικούς και γρήγορους τρόπους επικοινωνίας, η προσωπική επαφή εξακολουθεί
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•

να είναι πολύτιμη και να συμβάλλει τα μέγιστα στην δημιουργία και τη διατήρηση του «κλίματος
αγοράς» και του «κλίματος εμπιστοσύνης» ανάμεσα στα συναλλασσόμενα μέρη.
Να αναπτύξετε το δίκτυο γνωριμιών σας, να γνωρίσετε τον ανταγωνισμό, καινοτόμα προϊόντα, και
να εκτιμήσετε τις δυνατότητες επέκτασης σας σε νέες αγορές.

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 και θα τιμολογηθείτε
απευθείας από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και την
αντίστοιχη προκαταβολή 40% του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το Registration & Coordination Fee
άμεσα.
Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί 40% του ποσού συμμετοχής θα καταβληθεί έως 19/4/2019.
Το υπόλοιπο 20% του συνολικού ποσού συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31/5/2019.
Το ΦΠΑ 24% θα πρέπει να καταβληθεί πριν από την έκθεση.
Η καταβολή των ποσών και του ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς της
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :
ALPHA BANK
BANK ACCOUNT: 360002320007254 // ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254 // SWIFT-BIC: CRBAGRAA
NAME: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING P.C.
BANK OF PIRAEUS
BANK ACCOUNT: 5079 – 072148 – 715 // ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715 //SWIFT-BIC: PIRBGRAA
NAME: GREAT TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING PRIVATE COMPANY
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.
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Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται και από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής
με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο 210 7755080.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Σοφία Μανήρα

Managing Director

Project Assistant
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