ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 6η
διεθνή έκθεση FOOD AND BEVERAGE - WEST AFRICA που θα πραγματοποιηθεί στο Landmark
Exhibition Center, από 18 έως 20 Ιουνίου 2019 στο Λάγος την πρωτεύουσα της Nιγηρίας. H WEST
AFRICA είναι η μεγαλύτερη και πιο καταξιωμένη έκθεση του κλάδου τροφίμων και ποτών για την
δυτική Άφρική. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος για την
Ελλάδα.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ο υπερπληθυσμός και η χαμηλή ανάπτυξη δημιουργούν μεγάλη ανάγκη για εισαγωγές τροφίμων η
Υποσαχάρια Αφρική είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή του πλανήτη, περιλαμβάνοντας 7 από
τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου με ανάπτυξη 5,6% το 2013 και 6,1% το 2018. Οι
εξαγωγές των Η.Π.Α. τριπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία εκεί και ο τζίρος εξαγωγών του 2018
ξεπέρασε τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Η
Νιγηρία σήμερα, είναι η πολυπληθέστερη
χώρα και η μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική
(και 27η στον κόσμο, βάσει ΑΕΠ). Εκτός από το
υψηλό
ανθρώπινο
δυναμικό,
διαθέτει
πλούσιους φυσικούς πόρους όπως το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά.
Αποτελεί
τη
σημαντικότερη
πετρελαιοπαραγωγό χώρα στην Αφρική, αλλά
και την 8η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε
εξαγωγές πετρελαίου.
Ενώ η οικονομία της παραδοσιακά βασίζεται στον πρωτογενή τομέα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
σημαντική ανάπτυξη τόσο στον τομέα των υπηρεσιών, όσο και σε αυτόν της μεταποίησης. Σήμερα στη
Νιγηρία, υπάρχουν σοβαρά χρηματοδοτικά κίνητρα και ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, που
πολλαπλασιάζουν τα οφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τη στρατηγική διείσδυση, μέσω
συμφωνιών με τοπικούς συνεταίρους.
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Νιγηρία αυξημένη τάση αστικοποίησης του
πληθυσμού, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού της μεσαίας τάξης και αντίστοιχη αύξηση της
καταναλωτικής δαπάνης.

Η FOOD AND BEVERAGE - WEST AFRICA αποτελεί το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός στην χώρα που
τροφοδοτεί με συνέπεια την ακόρεστη ανάγκη για ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό της εγχώριας
παραγωγής. Πραγματοποιείται στο Λάγος την πρωτεύουσα της Nιγηρίας. Διοργανώνεται από την BtoB
Events, εταιρεία με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση εκθεσιακών γεγονότων στην Αφρική. Την
διοργάνωση του 2018 εμπιστεύτηκαν 150 εκθέτες από 10 χώρες, ενώ προσέλκυσε πάνω από 4.000
εμπορικούς επισκέπτες,
Για μια πληρέστερη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο site της έκθεσης https://fabwestafrica.com/
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα από όλο το φάσμα του κλάδου τροφίμων-ποτών:
φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, αρτοσκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής,
κρέατα και πουλερικά, σοκολάτες, προπαρασκευασμένα γεύματα, snacks, αποξηραμένα και
κονσερβοποιημένα προϊόντα, κατεψυγμένα, βιολογικά προϊόντα, τσάι, καφέδες, αναψυκτικά και χυμοί.
Επιπλέον θα παρουσιαστεί εξοπλισμός Ξενοδοχείων και μονάδων Μαζικής Εστίασης.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος της FOOD AND BEVERAGE WEST AFRICA για την Ελλάδα και μπορεί να εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για την συμμετοχή των
Ελλήνων εξαγωγέων του κλάδου.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα ανταγωνιστικά προϊόντα σας στην ερχόμενη FOOD AND BEVERAGE WEST AFRICA 2019 με δυο επιλογές που δίνονται επισήμως από την διοργανώτρια εταιρεία :
1) Ενοικίαση χώρου με κόστος 365$/τ.μ (ελάχιστη επιφάνεια 18 τ.μ)
2) Ενοικίαση χώρου με την απλή δομή επαρκώς εξοπλισμένου περιπτέρου με κόστος 395$/ τ.μ
που παρέχεται από την ίδια την έκθεση (ελάχιστη επιφάνεια 9 τ.μ). Το περίπτερο των 9 τ.μ
περιλαμβάνει: μοκέτα, 1 καλάθι απορριμμάτων, εταιρική σήμανση, επαρκή φωτισμό 2
spotlights, 1 τραπέζι, 2 καρέκλες, και μια πρίζα για παροχή ρεύματος.
Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν το επίσημο κόστος από την διοργανώτρια εταιρεία
BtoB Events , η τιμολόγηση γίνεται απευθείας από εκείνη και επιβαρύνεται μονάχα με τον ΦΠA 5% της
χώρας. Επιπρόσθετα χρεώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης με το ποσό των 250$.
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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..

Παρακαλώ δείτε το Συνημμένο με το FAB 2019 booking form και τις λοιπές πληροφορίες αναφορικά με
τα κόστη και τις παροχές που περιλαμβάνει η συμμετοχή σας.
Στο booking form θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας για να οριστικοποιήσετε τη συμμετοχή
σας στην έκθεση.
Στο κόστος συμμετοχής σας θα συνυπολογίσετε τo Coordination & Support Fee, ποσό 695€, το οποίο
περιλαμβάνει:
1.
Υποστηρικτικές ενέργειες από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE πριν την έκθεση για την
εξεύρεση κατάλληλου χώρου, επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρεία REC για την επίλυση όλων των
θεμάτων πριν την παρουσία σας στην έκθεση κλπ.
2. Απαραίτητες οδηγίες για την έκδοση visa.
3. 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 5 για την εκεί παρουσία μας). Σε διαφορετική περίπτωση τα στελέχη της BtoB
Events σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας μας θα κάνουν ότι είναι απαραίτητο για να
διευκολυνθεί η συμμετοχή σας.
5. Προβολή της συμμετοχής σας με λίστες αγοραστών και ενημέρωσή σας σχετικά με τις δυνατότητες
περεταίρω ανάδειξης και προβολής της επωνυμίας σας μέσω διαφημιστικών επιλογών, ανάληψη
χορηγιών κοκ.
6. Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (Όπως: υπηρεσίες διερμηνείας,
επιπλέον επίπλωση ή γραφικά κ.α)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των
προϊόντων τους αυτόνομα με τον συνεργάτη τους ή σε αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν
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περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για την αποστολή που προτίθεται να
οργανώσει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε τον χρόνο
να αποφασίσετε τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να
σημειώσετε ότι για το κόστος της μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την συνεργαζόμενη
μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένη) και την αντίστοιχη καταβολή 100% του συνολικού ποσού συμμετοχής που θα κατατεθεί
στον λογαριασμό της διοργανώτριας.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή. Γι’ αυτό παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να
μας αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049.
Η καταβολή σας θα πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό της διοργανώτριας BtoB Events:
Bank name: RAK BANK
Account Name: BtoB Events FZ LLC
Account No: 0322661500002
IBAN: AE41 0400 0003 2266 1500 002
Swift: NRAKAEAK
Bank Address: PO BOX 1531, Dubai, UAE
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Παράλληλα θα πρέπει να εξοφληθεί Το Coordination & Support Fee ύψους 695€ + Φ.Π.Α 24% = 837,8€
το οποίο τιμολογείται από την GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS και γίνεται ταυτόχρονα με
την καταβολή του 100% με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς της GREAT TRADE
EXHIBITIONS AND EXPORTS:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715
ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING PC
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360002320007254
ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254
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.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 210 7755080 και στο 210 6897935. ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.greatexhbitions.gr .
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Αντιγόνη Γκέρου

Managing Director

Project Assistant
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