ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
FRUIT ATTRACTION 2019
I N T E R N A T I O N A L T R A D E S H O W F OR T H E F R UI T A N D V EG E T A BL E I ND U S T RY

Η σημαντικότερη έκθεση για τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά στην Ισπανία
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην
οργανωμένη ελληνική συμμετοχή στην 11η Δ.Ε. FRUIT ATTRACTION, η οποία διοργανώνεται
στις 22 έως 24 Οκτωβρίου 2019 στη Μαδρίτη, πρωτεύουσα της Ισπανίας.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. FRUIT ATTRACTION αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες διεθνείς εκθέσεις και σημείο
συνάντησης για τους επαγγελματίες του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην περιοχή
της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των λατινογενών χωρών . Η έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των
επιχειρήσεων που παρέχουν φρέσκα προϊόντα (φρούτα και λαχανικά), οι συμμετέχοντες είναι από
όλες τις αγορές του κόσμου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς για όλα τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες του κλάδου σε κάθε επίπεδο. Η διοργάνωση του 2018 φιλοξένησε 1621 εκθέτες,
παρουσιάζοντας αύξηση 8% από την προηγούμενη
χρονιά ενώ η Ελληνική συμμετοχή είχε σημαντική
παρουσία. Την έκθεση επισκέφθηκαν 81.235
επαγγελματίες από 120 χώρες, σημειώνοντας
αύξηση 35% από τη διοργάνωση του 2017.
Περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση
μπορείτε
να
βρείτε
στην
ιστοσελίδα
www.fruitattraction.com.
Στο διάγραμμα θα βρείτε κάποια στατιστικά
στοιχεία για τις εισαγωγές νωπών φρούτων και
λαχανικών στην Ισπανία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα όπως:
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μπαχαρικά, καρποί και βότανα, βιολογικά προϊόντα, λουλούδια και
φυτά, προτάσεις αποθήκευσης, συσκευασίας, μεταφοράς και παρουσίασης καθώς και ηλεκτρονικές
εφαρμογές του κλάδου.
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ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Δ.Ε. FRUIT ATTRACTION προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών χονδρεμπόρων και
επαγγελματιών λιανικής, εισαγωγέων και διανομέων, υπεραγορών, μεγάλων αλυσίδων και τοπικών
supermarket, υπηρεσιών catering (στρατού, αεροδρομίων κ.α), εστιατορίων, ξενοδοχείων κ.α.
Στη διοργάνωση του 2019, επίτιμοι καλεσμένοι είναι η Ινδία και η Σιγκαπούρη λόγω του
μεγάλου όγκου εισαγωγών τους στα ευρωπαϊκά φρούτα και λαχανικά τα τελευταία χρόνια.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για τη δημιουργία
οργανωμένου ελληνικού περιπτέρου για τους Έλληνες εξαγωγείς του κλάδου. Μέσα από μια
λειτουργική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσφέρει
μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση
Fruit Attraction τον Οκτώβριο με αναβαθμισμένη κατασκευή τύπου FRUITLOGISTICA.
Participation fee περιλαμβάνει το registration fee, το civil liability insurance fee και το Multifair
Insurance fee υποχρεωτικά κόστη για τη συμμετοχή και εγγραφή σας στην έκθεση καθώς και το
coordination fee για τις υπηρεσίες της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου
2. Καλαίσθητη, λειτουργική ξύλινη κατασκευή
περιπτέρου, με εταιρική σήμανση
3. Άρτιο
και
λειτουργικό
εξοπλισμό
περιπτέρου(τραπέζια,
καρέκλες,
infodesk,
φωτιζόμενες βιτρίνες κα)
4. Γραφικά περιπτέρου βάσει των προδιαγραφών
που θα ορίσει η GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE. Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης όλου του
περιπτέρου με γραφικά της εταιρείας και το
κόστος αυτών θα καλυφθεί από τον εκθέτη
ξεχωριστά.
5. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, φώτα καθαριότηα κλπ)
6. Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων έως 50kg και παράδοση στο περίπτερο (δεν
περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων στην Ελλάδα)
7. Βασική καταχώρηση στον επίσημο έντυπο κατάλογο της έκθεσης
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8. Διαχειριστική υποστήριξη από την ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την
εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά
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 (επιπρόσθετα
γραφικά, ψυγείο, t.v., dvd player, σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός κλπ. )
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 συν το
Participation Fee. 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
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση
συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 210 7755080 με την κα Ελισάβετ
Μπίμη.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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Ελισάβετ Μπίμη
Junior Project Manager

