ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 20η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SPECIALITY & FINE FOOD LONDON
2019

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να συμμετέχετε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά
γεγονότα στον τομέα χειροποίητων και εκλεκτών τροφίμων και ποτών, στη διεθνή έκθεση SPECIALITY &
FINE FOOD FAIR LONDON 2019, που θα λάβει χώρα στο Λονδίνο 1-3 Σεπτέμβρη 2019 στο εκθεσιακό
κέντρο Olympia London.
Η εταιρεία μας είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της έκθεσης και της αντίστοιχης στη Σιγκαπούρη, σε
Ελλάδα και Κύπρο.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η έκθεση αποτελεί μοναδικό σημείο συνάντησης και ανάδειξης των εκλεκτών τροφίμων και ποτών του
κόσμου μπροστά στα μάτια ποιοτικών εμπορικών επισκεπτών από το λιανεμπόριο, το χώρο της εστίασης,
των ξενοδοχείων και τους εισαγωγείς- διανομείς.
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Για το 2018 η έκθεση συγκέντρωσε 700 εκθέτες και
προσέλκυσε περισσότερους από 9.500 εμπορικούς
επισκέπτες.
Οι συχνότερες επισκέψεις για ψώνια, το μεγαλύτερο και
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την
προέλευση και την γνώση παρασκευής των προϊόντων και η
ακόρεστη αύξηση κατανάλωσης φαγητών και ποτών onthe-go, έχουν οδηγήσει στην δημιουργία ολοένα και
περισσότερων εξειδικευμένων καταστημάτων που
ενδιαφέρονται να προσφέρουν προϊόντα αξεπέραστης ποιότητας στους καταναλωτές που τα επιλέγουν.
Με βάση εκτιμήσεις της ΕΕ ο τζίρος της αγοράς αυτής αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς και αναμένεται να
φτάσει τα 14 δις στερλίνες μέχρι το 2021. Στο κομμάτι αυτό της αγοράς οι αγοραστές επιδιώκουν να κάνουν
τη διαφορά και δίνουν έμφαση στην παροχή μοναδικής, εξαιρετικής αγοραστικής εμπειρίας στον
καταναλωτή από τη στιγμή που αυτός εισέρχεται στο
κατάστημα. Αναζητούν νέα, ανερχόμενα προϊόντα και
brandnames με στόχο να προσφέρουν στους
καταναλωτές την «αίσθηση» ανακάλυψης νέων
προϊόντων και προϊόντων που δεν έχουν τοποθετηθεί
στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
Αυτή είναι και η μεγάλη αξία της έκθεσης που στοχεύει
στο να παρουσιάσει και να αναδείξει αυτό το μερίδιο
της αγοράς, και να φέρει σε επαφή τους προμηθευτές με τους πιθανούς πελάτες τους στην αγορά εκλεκτών
τροφίμων και ποτών.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Εμπορικοί επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων και γνώσεων, εκπροσωπόντας καταστήματα φυσικών
προϊόντων, online καταστήματα και μεμονωμένα καταστήματα λιανικής ή μεγάλες αλυσίδες, θα
επισκεφθούν την έκθεση και μάλιστα πάνω από το 75% αυτών είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των
αποφάσεων.
Οι επισκέπτες προέρχονται από:


30% από το λιανεμπόριο (καταστήματα ντελικατέσσεν, καταστήματα εκλεκτών χειροποίητων
τροφίμων και ποτών, ανεξάρτητα γκουρμέ καταστήματα, farm shops, και κορυφαίες αλυσίδες
μεγάλων καταστημάτων).
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42% από το χώρο της εστίασης και Ho.Re.Ca (εταιρείες κέτερινγκ υψηλών προδιαγραφών,
εστιατόρια, μπουτίκ ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ και παμπ, αεροπορικές εταιρείες
κλπ)
28% από το χώρο των εισαγωγέων, διανομέων και γενικότερα του χονδρεμπορίου στη Μεγάλη
Βρετανία και στο εξωτερικό.

Με βάση τα στοιχεία έρευνας επισκεπτών το 2018, το 64% των αγοραστών εξειδικευμένων καταστημάτων
θεωρούν ότι ο καλύτερος τρόπος να αναζητήσουν προϊόντα που θα τους διαφοροποιήσουν από τον
ανταγωνισμό, είναι η επίσκεψη τους σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις ενώ εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίηση
τους για την επίσκεψη τους στην SPECIALITY FINE FOOD FAIR LONDON.
HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – 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 στην ευρύτερη περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα:










The Workshop: Σειρά από διαδραστικά σεμινάρια που δίνουν τη δυνατότητα στους εκθέτες να
ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις στο χώρο τροφίμων και ποτών και να αντλήσουν έμπνευση
από αυτές.
The Feasting Table: Στην καρδιά του Discovery Zone, έχει δημιουργηθεί αυτός ο χώρος προκειμένου
να δώσει σε μικρότερους παραγωγούς την ευκαιρία να κάνουν συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»
σε ρουστίκ τραπέζι, να φιλοξενήσουν επιδείξεις και να έρθουν σε επαφή με τους αγοραστές σε ένα
πιο χαλαρό και οικείο περιβάλλον.
The Drinks Cabinet: Εξαιρετικά δημοφιλής χώρος μέσα στην έκθεση, επιστρέφει και το 2019
ανανεωμένος να παρουσιάσει αποκλειστικά πολυτελή ποτά. Διαθέτει και χώρο με μπαρ και σαλόνι,
όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις ενώ παράλληλα φιλοξενούνται εκδηλώσεις με
σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών με γευστικές δοκιμές, κουίζ κλπ
Great Taste Awards: Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Great Taste Deli) οι επισκέπτες της έκθεσης το
2018 είχαν την ευκαιρία να γευτούν πρώτοι και να ενημερωθούν για τους νικητές του πιο
αναγνωρίσιμου βραβείου στον τομέα των τροφίμων στη Μεγάλη Βρετανία. Το βραβείο
επικεντρώνεται στη γεύση του προϊόντος, ενώ για την επιλογή πολύ σημαντική είναι η υφή, η
εμφάνιση, η ποιότητα των συστατικών και ο τρόπος που έχει γίνει η επιλογή και διαμόρφωση της
συνταγής από τον παραγωγό.
PITCH! – Δίνεται η δυνατότητα σε επιλεγμένους εκθέτες να συναντήσουν αγοραστές από τα
μεγαλύτερα καταστήματα στην Μεγάλη Βρετανία, όπως το Sainsburys και το Ocado. Εκεί μπορούν

GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE
Παπανικολή 22Α 15232 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr



να συνομιλήσουν και να ενημερωθούν για τη δυνατότητα συνεργασίας με αυτούς τους τεράστιους
ομίλους καθώς και για τις απαιτήσεις τους. Οι αγοραστές θα ζητήσουν να μάθουν ποιο είναι το
Unique Selling Point των προϊόντων, αν παραγωγικά ο προμηθευτής μπορεί να ανταποκριθεί στη
ζήτηση και αν είναι ενήμερος σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης των προϊόντων στα καταστήματα
του κλπ.
20Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ της έκθεσης: Με αφορμή την 20η επέτειο πραγματοποίησης της έκθεσης στο Λονδίνο,
θα λάβει χώρα σειρά εκδηλώσεων τόσο κατά την προετοιμασία της έκθεσης, όσο και κατά την
διάρκεια της.

Για νεοεισερχόμενες εταιρείες στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας 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 DISCOVERY ZONE.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας
στην διεθνή έκθεση SPECIALITY FINE FOOD FAIR LONDON 2019 με ετοιμοπαράδοτο περίπτερo το οποίο
περιλαμβάνει τα εξής:

Προμετωπίδα με εταιρική σήμανση

Μοκέτα

Βασικό εξοπλισμό – 1 τραπέζι, 3 καρέκλες, 1 Infocounter, 1
βιτρίνα

1 Πρίζα 500 W και 2 spotlight

Γραφικό στην πρόσοψη του Infocounter

Γραφικό σε 1 πάνελ του περιπτέρου
Ο ελάχιστος χώρος που μπορεί να διατεθεί σε μεμονωμένο εκθέτη είναι τα 9 τμ.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον εξοπλισμό στο περίπτερο σας, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE
θα σας τον εξασφαλίσει με το αντίστοιχο κόστος.
Το Registration Coordination Fee 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.
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Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE και υπόκειται
σε ΦΠΑ 24%.

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..

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο κανονισμός της έκθεσης απαιτεί την υποχρεωτική εξασφάλιση ασφάλειας
αστικής ευθύνης (public liability insurance) εώς 2 εκατομμύρια βρετανικές λίρες, την οποία θα πρέπει ο κάθε
εκθέτης να αγοράσει μεμονωμένα και ανεξάρτητα από το κόστος της συμμετοχής του. Με βάση τα στοιχεία
του 2018, το κόστος αυτού ήταν 100 € για αγορά με εταιρική πιστωτική κάρτα online.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά εκθεμάτων ξηρού φορτίου με βάση τις προδιαγραφές που θα
δώσει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE. Σημειώστε ότι δεν περιλαμβάνεται η επιστροφή εκθεμάτων ή
διαφημιστικού υλικού.
Για ευπαθή προϊόντα ή προϊόντα που απαιτούν αποθήκευση σε συντήρηση ή κατάψυξη η μεταφορά δεν
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της έκθεσης και θα υπάρχει ανάλογη χρέωση.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
Η παρουσία της εταιρείας σας σαν εκθέτης στη SPECIALITY FINE FOOD FAIR LONDON 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 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία και σε
όμορες αγορές.
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
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εναλλακτικούς και γρήγορους τρόπους επικοινωνίας, η προσωπική επαφή εξακολουθεί 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.
Να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης.
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
και την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το Registration
Coordination Fee άμεσα.
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. 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

GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE
Παπανικολή 22Α 15232 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

