ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην
6η Δ.Ε. ΟENOTELIA από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο
Athens Metropolitan Expo με ΝΕΑ, ανανεωμένη και αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, ξύλινη
πολυτελή κατασκευή περιπτέρου με έντονη εταιρική – προϊοντική σήμανση.

Η GREAT GREEK EXPORT AND TRADE πρωτοπόρος στις αλλαγές και τις τάσεις τις αγοράς σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε στη FOODEXPO του 2020 προβάλλοντας τα προϊόντα σας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του μοντέρνου και έξυπνου σχεδιασμού που
διευκολύνουν την εκθεσιακή σας παρουσία. Η GREAT GREEK EXPORT AND TRADE έχει μεριμνήσει για
εσάς αναβαθμίζοντας την κατασκευή της όποια θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Anuga του
2019.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Oenotelia είναι μια αυστηρά επαγγελματική έκθεση στην οποία συμμετέχουν ως εκθέτες
οι οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας μας, αποσταγματοποιίες και ποτοποιίες, καθώς
επίσης εταιρείες διανομής οίνων και αποσταγμάτων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
αγορά και πιο συγκεκριμένα: παραγωγοί και εισαγωγείς οίνου και αποσταγμάτων, έμποροι
και διακινητές οίνου & ποτών, βιοκαλλιεργητές από φυτώρια αμπέλου, ενώ δεν θα λείψουν
τα μηχανήματα συσκευασίας και εμφιάλωσης, δεξαμενές inox, κάδοι σταφυλιών, φίλτρα και
αντλίες, όργανα μέτρησης και αξεσουάρ οίνου, καθώς επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες και
οινολογικά εργαστήρια., προκειμένου να συναντήσουν τους επισκέπτες από την οργανωμένη
λιανική και τη μαζική εστίαση.
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Η Oenotelia, ως μοναδική ουσιαστικά εξειδικευμένη επαγγελματική έκθεση για τα ελληνικά
κρασιά και αποστάγματα, αξιοποιώντας τις πολλαπλές συνέργειες από την παράλληλη
διοργάνωσή της με την FOODEXPO κατέκτησε δίκαια την πρωτοκαθεδρία στα οινικά
εκθεσιακά δρώμενα της χώρας.

Την Oenotelia επισκέπτονται καταρτισμένοι επαγγελματίες από τον χώρο του εμπορίου
χονδρικής, διανομείς κρασιού, επαγγελματίες από τον χώρο των super market, mini market
& discount markets. Η έκθεση αποτελεί πόλο έλξης και θεωρείται must για ιδιοκτήτες,
αγοραστές, διευθυντές, και επαγγελματίες από καταστήματα gourmet & delicatessen,
εστιατόρια και εταιρείες catering, wine bars & καταστήματα καφεστίασης, Cava Directors –
Sommeliers – F&B Managers, αρχιμάγειρες & τεχνικούς κουζίνας.
Η Oenotelia το 2020, εκμεταλλευόμενη την εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών κρασιών και
το αυξανόμενο ενδιαφέρον των διεθνών αγορών, θα διατηρήσει και πάλι το υψηλό της
ποιοτικό επίπεδο και τον ανόθευτο επαγγελματικό της χαρακτήρα. Με διευρυμένο φέτος το
διαφημιστικό budget θα υλοποιήσει ένα δυναμικό πρόγραμμα προσέλκυσης και φιλοξενίας
από wine importers από σημαντικές αγορές στόχους του εξωτερικού, ενώ cava directors
μεγάλων αλυσίδων supermarket και χονδρέμποροι οίνων και ποτών θα έχουν οργανωμένη
παρουσία, σε δικό τους ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στην περσυνή συμμετοχή
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 17.500 B2B συναντήσεις συμπεριλαμβάνοντας και
τους εκθέτες της Oenotelia. Η Oenotelia το 2020 έρχεται για μια ακόμη φόρα να αποτελέσει
το κορυφαίο εκθεσιακό forum για την ελληνική αγορά οίνων και αποσταγμάτων, αλλά και
την πλέον πολύτιμη διέξοδο για τις οινοπαραγωγικές επιχειρήσεις του τόπου μας στην
παγκόσμια αγορά.
Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη εμπορική αποτελεσματικότητα και τη διεθνή προοπτική, που έχει
ήδη αποκτήσει η OENOTELIA, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) – ο πιο σημαντικός
θεσμικός φορέας του οινικού κλάδου – έχει θέσει την έκθεση υπό την αιγίδα του και τη
στηρίζει ενεργά.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης
www.oenotelia.gr
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ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στην Oenotelia θα πραγματοποιηθούν ημερίδες και σεμινάρια, με τη συνεργασία του
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων ειδικών. Τα
σεμινάρια θα εστιάζουν αφενός στην επιμόρφωση των οινοπαραγωγών για την
αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων τους σε Ελλάδα και εξωτερικό και αφετέρου
στην ενημέρωση των επαγγελματιών της οργανωμένης λιανικής και μαζικής εστίασης.
Παράλληλα σε κεντρικό σημείο της έκθεσης θα λειτουργήσει η Πλατεία Γευσιγνωσίας, όπου
οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάζουν τις πιο πρόσφατες ετικέτες των
εκθετών.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE για το 2019 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία,
με την εταιρεία μας να διοργανώνει μια άρτια και
ξεχωριστή παρουσία. Τα περίπτερα της GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE ξεχώρισαν με τον
σχεδιασμό τους, τη λειτουργικότητά τους και την
υψηλή αισθητική τους.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020 – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΝΕΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στο Hall 1 για την
συμμετοχή των Ελλήνων παραγωγών. Μέσα από μια νέα, καλαίσθητη και λειτουργική
παρουσία, η ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα υποστηρίξει την
ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας στην OENOTELIA 2020, με
φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή
έκθεση OENOTELIA τον Μάρτιο 2020
Προαιρετική Ενέργεια: Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή οργάνωση ποιοτικών
συναντήσεων με τους προσκεκλημένους αγοραστές από το πρόγραμμα Hosted Buyers, για την
συμπερίληψη σας στις Β2Β συναντήσεις του 2020, εφόσον το επιθυμείτε.

Η συμμετοχή σας στην OENOTELIA περιλαμβάνει:
1.
Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου στο Hall 1
2.
Ξύλινη, πολυτελή, καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση κατασκευή
περιπτέρου
3.
Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (τραπέζια, καρέκλες, φωτιζόμενες
βιτρίνες, infocounters και παροχή ψυγείου mini-bar)
4.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός, φύλαξη κλπ)
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5.
Γραφικά της εταιρείας σας σε φωτεινό infodesk με την εταιρική σήμανση 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.
Βασική
καταχώρηση
με
αλφαβητική σειρά στον επίσημο έντυπο,
ηλεκτρονικό και mobile κατάλογο της
έκθεσης
7.
Άριστη εξυπηρέτηση 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
8.
Παροχή ποτηριών, πάγου, πτυελοδοχείων, κανατών με βάση τις προδιαγραφές της
διοργανώτριας εταιρείας
9.
Αίθουσα γευσιγνωσίας-σεμιναρίων για την προβολή των προϊόντων όλων των
εκθετών
10.
B2B συναντήσεις με wine importers μέσω του Hosted Buyers Program
11.
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v.,
dvd player, σύνδεση internet, ψυγείο, λοιπός εξοπλισμός, επιπρόσθετα γραφικά κλπ)
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..

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Η’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η εταιρεία μας σας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής
στην OENOTELIA 2020 με την εξασφάλιση
προνομιακού χώρου στο Hall 1 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 μας το γνωστοποιήσετε άμεσα προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο
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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 υψηλής ζήτησης της έκθεσης

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
Managing Director
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Μαρία Γιακουμάκη
Senior Project Manager

