ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ (50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ISM 2020
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ HALL 4.2, HALL 11.2 & HALL 3.2
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 50η Δ.Ε.
ISM - The world’s largest trade fair for sweets and snacks από 2 έως 5 Φεβρουαρίου 2020 στη
Κολωνία, Γερμανία. Στην φετινή επετειακή συμμετοχή των 50 χρόνων λειτουργίας θα
πραγματοποιηθούν πολλά σημαντικά γεγονότα παράλληλα με την έκθεση.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. ISM – The world’s largest trade fair for sweets and snacks αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή
εμπορική έκθεση γλυκών και ζαχαρωδών στον κόσμο. Η διοργάνωση του 2019 συγκέντρωσε
περισσότερους από 38.414 επισκέπτες από 140 χώρες, εκ των οποίων το 70% προήλθαν από διεθνείς
αγορές πέραν της Γερμανίας, ενώ ο αριθμός των εκθετών έφτασε τους 1.661 από 76 χώρες του
κόσμου, καλύπτοντας 110.000 τμ εκθεσιακό χώρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική συμμετοχή
βρίσκεται ανάμεσα στις 10 χώρες με την μεγαλύτερη εκθεσιακή παρουσία.
Οι επισκέπτες προήλθαν κατά 14% από τη Γερμανία και κατά 86% από χώρες εκτός Γερμανίας,
σημειώνοντας μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας σε αυτή τη διοργάνωση από την Ανατολική και
τη Νότια Ευρώπη, τις Βαλτικές Χώρες, την Βόρεια Αμερική. Η φετινή συμμετοχή των ελληνικών
επιχειρήσεων ήταν σημαντική την αισθητή παρουσία της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE,
γεγονός που αποδεικνύει την προσπάθεια των Ελλήνων επιχειρηματιών για εξωστρεφή
δραστηριότητα ως μοναδική διέξοδο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τους.

Επιπλέον, είναι άξιο αναφοράς το ότι την διοργάνωση του 2019 επισκέφθηκαν οι 18 από τις 20
μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες λιανικού εμπορείου, με την παράλληλη αξιοσημείωτη παρουσία
επαγγελματιών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μεταξύ άλλων την έκθεση επισκέφθηκαν οι παρακάτω
εταιρείες Aeon, Ahold, Amazon, Aldi, Carrefour, Coop, Costco, Edeka, E. Leclerc, El Corte Inglés, ITM,
Kaufhof, Kaufland, Kroger, Metro, Migros, REWE, Target, Tesco, TJX, Walgreens, Walmart und Whole
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Foods. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και δείχνει ότι παρ’ όλο που πρόκειται για μια έκθεση
καταξιωμένη και διεθνώς αναγνωρίσιμη με πολύχρονη παρουσία, η παρουσία ενός εκθέτη εκεί ΚΑΘΕ
χρόνο επιβάλλεται προκειμένου να μην χαθεί καμία ευκαιρία έναρξης συνεργασίας με πελάτες από
το εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.ism-cologne.com
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα όπως:
Σοκολάτες, προϊόντα σοκολάτας, σοκολατοειδή, μπισκότα, μέλι, παστέλι, παγωτά, snacks και ξηρούς
καρπούς, μαρμελάδες, καραμέλες και ζαχαρώδη προϊόντα, γλυκά για διαβητικούς, γλυκά γιαουρτιού
(yogurt sweets), είδη και Α’ ύλες ζαχαροπλαστικής, παξιμάδια, crackers, μπάρες δημητριακών,
διαιτητικά, προϊόντα πρωινού κα.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων που συμμετείχαν μέσω της GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE, έγινε στο πλαίσιο μιας άρτιας και καλοσχεδιασμένης εκθεσιακής παρουσίας, που ξεχώρισε
ανάμεσα στις δεκάδες συμμετοχές χωρών απ’ όλο τον κόσμο. Η καλαίσθητη ξύλινη κατασκευή και η
οργανωμένη συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έδωσε στους εκθέτες της την
ευκαιρία να προβάλουν τα προϊόντα τους με επιτυχία και να πραγματοποιήσουν σημαντικό αριθμό
εμπορικών συναντήσεων.

Στην ομάδα των εκθετών μας για το 2019 συμπεριλήφθηκαν νέες εξαγωγικές εταιρείες και η
συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων,
όπως πραλίνες, σοκολάτες και αλείμματα σοκολάτας, μπισκότα, ξηροί καρποί, μπάρες δημητριακών
και ξηρών καρπών, παραδοσιακά προϊόντα όπως σιροπιαστά γλυκά, κουραμπιέδες και ροζέδες,
χαλβά και γλυκά του κουταλιού, πρωτεϊνικές μπάρες και ποτά αλόης, σνακ και προϊόντα ελεύθερα
από συστατικά, εκφράζοντας την νέα τάση προβολής υγιεινών προϊόντων διατροφής.
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Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020– ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η επιτυχημένη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής από την GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE, θέτει τα θεμέλια για μια μεγαλύτερη και πολλά υποσχόμενη ελληνική συμμετοχή στην ISM
2020.
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στα Halls 4.2, 11.2 και 3,2
για την συμμετοχή των Ελλήνων εξαγωγέων του κλάδου, που αποτελούν αναμφισβήτητα σημεία
ενδιαφέροντος και υψηλής επισκεψιμότητας. Μέσα από μια ανανεωμένη, καλαίσθητη και
λειτουργική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις η
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση
των ελληνικών προϊόντων του κλάδου.
Μέσα στα πλαίσια της υποστήριξης και ενίσχυσης της ελληνικής εξαγωγικής κοινότητας, η GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE συνεχίζει την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων του κλάδου και σας
προσκαλεί να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη Διεθνή Έκθεση ISM.
Για το κόστος συμμετοχής παρακαλώ ζητήστε μας πληροφορίες.
Το Media Package περιλαμβάνει:
• Την εγγραφή της εταιρείας σας στην έκθεση και αλφαβητική καταχώρηση της επωνυμίας σας
στον επίσημο έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
• Την καταχώρηση 10 κατηγοριών προϊόντων στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης
• Την καταχώρηση απεριόριστου αριθμού κατηγοριών προϊόντων στην εφαρμογή και την online
αναζήτηση της έκθεσης ( mobile, online)
• Τη δημιουργία online press compartment το οποίο θα περιλαμβάνει 1 εταιρικό προφίλ, 1
εταιρικό λογότυπο, 5 δελτία τύπου, 10 φωτογραφίες και 5 έγγραφα της επιλογής σας
• Την εφαρμογή για κινητά για την καταγραφή των επισκεπτών στο περίπτερό σας. Θα λάβετε
ανάλογο αριθμό δωρεάν αδειών με βάση τα τμ σας και τις κάρτες εισόδου που δικαιούστε.
• Την παρουσίαση 1 προϊόντος στην εφαρμογή και την ηλεκτρονική αναζήτηση εκθετών
περιλαμβάνοντας φωτογραφία προϊόντος και περιγραφή προϊόντος
• Την ενεργοποίηση και ένταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Matchmaking365 για τον
προγραμματισμό συναντήσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης
• Την λειτουργία και χρήση της υπηρεσίας Schedule Organiser Online.
• Χρήση της βάσης δεδομένων των Νέων προϊόντων (New Products Database) στην ηλεκτρονική
περιοχή τύπου (Press Area) της ISM
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου στα halls 4.2, 3.2 και 11.2 (ή σε άλλο χώρο της
επιλογής σας με βάση τη διαθεσιμότητα)
2. Νεα, αναβαθμισμένη ξύλινη, πολυτελή, καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση
κατασκευή περιπτέρου
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3. Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (τραπέζια, καρέκλες, ράφια, φωτιζόμενες βιτρίνες,
info-counters κα)
4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κλπ)
5. Γραφικά της εταιρείας σας σε φωτεινό info-desk και σε φωτεινό διαφανοσκόπειο. Με βάση τις
προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης όλου του περιπτέρου με
γραφικά της εταιρείας σας και το κόστος αυτών θα καλυφθεί από τον κάθε εκθέτη ξεχωριστά.
6. Μεταφορά και ασφάλιση των εκθεμάτων σας με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου
σας και παράδοσή τους στο περίπτερο σας (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων ή
προωθητικού υλικού)
7. Καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης με βάση το marketing
package (δείτε παραπάνω)
8. Διαχειριστική εξυπηρέτηση από την ομάδα 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 έκθεσης
9. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE
10. Παροχή στοιχείων για την αγορά
11. Παροχή αναλώσιμων κατά τη διάρκεια της έκθεση (νερά, ποτήρια, καφές, κλπ.)
12. Exhibitor’s kit με όλα τα απαραίτητα που βοηθούν στην καλύτερη παρουσία σας στην έκθεση
13. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., dvd player,
συνδεση internet, βοηθητικό προσωπικό, διερμηνείς, εκτυπώσεις κλπ)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας δίνει τη
δυνατότητα συμμετοχής στην ISM με την εξασφάλιση
προνομιακού χώρου με τη δική σας ειδική κατασκευή
(custom made) που θα αναδείξει την υψηλή ποιότητα
και την ιδιαίτερη ταυτότητα των προϊόντων σας
πολλαπλασιαστικά. Η GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE έχει κατασκευάσει υψηλής αισθητικής
περίπτερα για μεγάλες εταιρείες του κλάδου των
τροφίμων και ποτών. Για ανεξάρτητες συμμετοχές ή
ιδιαίτερες κατασκευές, παρακαλούμε να μτο
γνωστοποιήσετε άμεσα προκειμένου να σας
εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο σε hall της επιλογής σας, με βάση τη διαθεσιμότητα, και να σας
δώσουμε τις απαραίτητες προτάσεις κατασκευών βάσει των επιθυμιών σας. Τα συγκεκριμένα
αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή οικονομική προσφορά. Ζητείστε να δείτε το portfolio μας
με τις ειδικές κατασκευές και επισκεφτείτε το site μας www.greatexhibitions.gr για να δείτε το
πρόγραμμα του 2019 και του 2020.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις συμμετοχής:
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή 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 τιμολόγηση της συμμετοχής θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης, ωστόσο ο αναλογούν ΦΠΑ θα
καταβληθεί πριν την έναρξη της έκθεσης.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση
συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Ζητήσετε μας σχετικές πληροφορίες στο 210 7755080 / 2106897935 ή με e-mail στο
info@greatexhibitions.gr.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Διευθύνων Σύμβουλος
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Ελισάβετ Μπίμη
Junior Project Manager

