Το Μέλλον Ανήκει στη Νέα Γενιά Βιολογικών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ HALL 4
ΣΤΗ BIOFACH 2020

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE ενισχύει τη δυναμική της στις εκθέσεις βιολογικών προϊόντων και σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 31η διεθνή έκθεση BIOFACH 2020, που θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 15
Φεβρουαρίου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης στην Γερμανία.
Παράλληλα με την έκθεση τροφίμων-ποτών θα πραγματοποιηθεί και η έκθεση VIVANESS 2020, διεθνής έκθεση
παρουσίασης οργανικών και φυσικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. BIOFACH-VIVANESS αποτελεί την πλέον αναγνωρισμένη έκθεση βιολογικών προϊόντων διεθνώς, κατέχοντας
ηγετική θέση όχι μόνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και στην Βόρειο και Νότιο Αμερική, την Κίνα, την Ιαπωνία και
την Ινδία.
Η διοργάνωση του 2019 συγκέντρωσε 2.982 εκθέτες
από 93 χώρες και 51.488 εμπορικούς επισκέπτες,
επαγγελματίες λιανικής, διανομείς, παραγωγούς κλπ
οι οποίοι προήλθαν από 144 χώρες. Το 89% εξ αυτών
ήταν στελέχη υπεύθυνα για την λήψη αποφάσεων στις
επιχειρήσεις που εργάζονται, ενώ το συντριπτικό 98%
έμεινε ικανοποιημένο από το εύρος των προϊόντων
και υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν στην έκθεση.
Αντίστοιχα, το 86% των εκθετών έμειναν
ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στην έκθεση,
και το 91% κατάφερε να συνάψει νέες εμπορικές
σχέσεις.
Η BIOFACH και το 2019 παρουσίασε τα δεδομένα που
αναδεικνύουν τη σημασία των βιολογικών, φυσικών και
οργανικών προϊόντων στις αγορές τροφίμων, ποτών και
καλλυντικών, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των
γερμανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης και των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την καθολική κυριαρχία της ανάμεσα στα
μεγάλα εμπορικά γεγονότα στο χώρο των οργανικών προϊόντων παγκοσμίως.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης www.biofach.de.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΤΟ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έδωσε το παρόν και σε αυτό το μεγάλο παγκόσμιο γεγονός και διοργάνωσε
για μια ακόμη φορά μια ξεχωριστή, πολύ δυναμική συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, δίνοντας τη δυνατότητα της
προβολής και της παρουσίασης του πλούτου των προϊόντων τους.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Στην έκθεση παρουσιάζονται προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών όπως:
-

-

ΦΡΕΣΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: φρούτα και λαχανικά, κρέατα, ψάρια και θαλασσινά, γαλακτοκομικά, υποκατάστατα
κρέατος- γάλακτος, τυριά, αυγά, προϊόντα delicatessen κ.ά.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:
α) όσπρια, αρτοσκευάσματα, προϊόντα τομάτας, έτοιμες σάλτσες, καρυκεύματα, ξύδι, ελαιόλαδο, μαγειρικά
λίπη, κονσερβοποιημένα προϊόντα, έτοιμα γεύματα, γλυκαντικές ουσίες
β) ξηροί καρποί, σοκολάτα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αλμυρά σνακ, μπισκότα
γ) δημητριακά, μέλι, μαρμελάδες, antipasti, προϊόντα διαίτης, συμπληρώματα διατροφής, παιδικές τροφές
δ) χυμοί, αναψυκτικά, νερό, τσάι, καφές, ζεστά ροφήματα, μη αλκοολούχα και αλκοολούχα ποτά, κρασί,
μπύρα κ.ά.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: κρέας, ψάρια και θαλασσινά, κατεψυγμένες ζύμες, φρούτα και λαχανικά, παγωτά κ.ά.
Καθώς και άλλα προϊόντα όπως:

-

Φυσικά καλλυντικά
Ζωοτροφές
Σπόροι και φυτά
Απορρυπαντικά
Υφάσματα
Τεχνολογία
Πρώτες ύλες

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην BIOFACH 2020 οφείλουν να προσκομίσουν τα
πιστοποιητικά ποιότητας από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Οι χώροι στην BIOFACH για το 2020 έχουν ήδη προπωληθεί. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει
εξασφαλίσει για τους συνεργάτες της, προνομιακό χώρο στο Hall 4 όπου μπορεί να εκθέσετε τα προϊόντα σας είτε
με περίπτερο ομαδικού τύπου είτε με “custom made” περίπτερο προσαρμοσμένο απόλυτα στις δικές σας ανάγκες
και επιθυμίες. Λόγω της τεράστιας ζήτησης που παρουσιάζει η έκθεση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη
δήλωση συμμετοχής σας ώστε να εξασφαλιστεί διαθεσιμότητα στο χώρο που επιθυμείτε.
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μέσα από μια λειτουργική και καλαίσθητη πρόταση, σας προσφέρει τη
δυνατότητα να προχωρήσετε σε μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας.
Με βάση όλα τα παραπάνω λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας προτρέπουμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας
και διατροφικής αξίας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση BIOFACH τον Φεβρουάριο 2020.
.
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Το Marketing Services περιλαμβάνει την καταχώρηση της επωνυμίας σας καθώς και ενός group προϊόντων σας στον
επίσημο έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης. Σημειώστε ότι για την εγγραφή στον κατάλογο, η αίτηση
σας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7/10/2019.
Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη BIOFACH – VIVANESS, με ανεξάρτητη συμμετοχή και/ή ιδιαίτερη κατασκευή,
ενημερώστε μας το συντομότερο ώστε να εξασφαλίσουμε τον καταλληλότερο χώρο και να συζητήσουμε μαζί τις
επιλογές κατασκευών βάσει των επιθυμιών και στόχων σας. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, έχει τεράστια
εμπειρία στο κομμάτι των ανεξάρτητων συμμετοχών και υπάρχει στη διάθεση σας πλούσιο φωτογραφικό υλικό
ειδικών κατασκευών συνεργατών μας από παλαιότερες συμμετοχές σε εκθέσεις. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
και τις απαιτήσεις του περίπτερου, θα δίνεται αντίστοιχη οικονομική προσφορά για τα περίπτερα αυτά.
που
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3. Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου.
4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός, φύλαξη κλπ). Δεν συμπεριλαμβάνεται
24 ώρο ρεύμα, παροχή και κατανάλωση ρεύματος επαγγελματικού εξοπλισμού κλπ.
5. Γραφικά περιπτέρου με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας. Σε περίπτωση που ο
εκθέτης/συνεργάτης επιθυμεί επιπλέον σήμανση ή γραφικά, αυτά βαρύνουν τον εκθέτη.
6. Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων μέχρι μισή ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου ανά περίπτερο (με ελάχιστο τα
9τμ) και παράδοση στο περίπτερο. Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά προϊόντων ψυγείου ή
κατεψυγμένων, για τα οποία θα υπάρξει ανάλογη πρόσθετη επιβάρυνση. Επίσης δεν περιλαμβάνονται
επιπλέον χρεώσεις για τη μεταφορά αλκοολούχων ποτών, τελωνειακοί δασμοί κλπ. Δεν θα γίνουν επιστροφές
εκθεμάτων ή διαφημιστικού υλικού.
7. Βασική καταχώρηση με αλφαβητική σειρά στον επίσημο έντυπο, ηλεκτρονικό 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 έκθεσης.
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 (γραφικά, t.v., dvd player,
σύνδεση internet, βοηθητικό προσωπικό, διερμηνείς, εκτυπώσεις κλπ).
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ερχόμενη BIOFACH – VIVANESS
2020 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,
ποτών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης. 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. 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.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα λόγω της υπερπληρότητας της έκθεσης!
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής (συνημμένα) και
την αντίστοιχη αίτηση της διοργάνωσης συνοδευόμενες από την προκαταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα
συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή. Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης.
Συμπληρώσετε και στείλτε τις συνημμένες αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και την απόδειξη προκαταβολής με e-mail
στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες, παραμένουμε πάντα στη
διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 7755080.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και ελπίζουμε σε συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Σοφία Μανήρα

Managing Director

Project Assistant
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