ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας παρουσιάζει και σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στην Δ.Ε. FREE FROM - FUNCTIONAL - INGREDIENTS EXPO 2020 που θα πραγματοποιηθεί
στο Άμστερνταμ το χρονικό διάστημα 23-24 Ιουνίου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο RAI Amsterdam.
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με την τεράστια, μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της
ομάδας της στις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο, είναι πάντα δίπλα σας για να σας υποστηρίξει στην
εξαγωγική σας δραστηριότητα και είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος της FREE FROM-FUNCTIONALINGREDIENTS για την Ελλάδα και την Κύπρο.

RETURNING TO AMSTERDAM
H επόμενη διοργάνωση του πιο περιζήτητου, ευρωπαϊκού, εμπορικού γεγονότος και συνεδρίου σε freefrom, οργανικά προϊόντα και συστατικά τροφίμων για λιανεμπόριο, υπηρεσίες τροφίμων, ιδιωτική
ετικέτα και τα υπόλοιπα κανάλια διανομής θα λάβει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο RAI Amsterdam στις
23-24 Ιουνίου 2020.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
H FREE FROM-FUNCTIONAL-INGREDIENTS, ήταν επακόλουθο της ανάγκης των εταιρειών, καταστημάτων
λιανικής, βιομηχανιών κλπ να συμπεριλάβουν στην γκάμα τους προϊόντα απαλλαγμένα και «ελεύθερα
από» συστατικά όπως γλουτένη, λακτόζη, καφεΐνη, ζάχαρη, trans λιπαρά, πρόσθετα και επιβαρυντικά
συντηρητικά. Τα συστατικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες, ασθένειες καθώς και να εθίσουν
τους καταναλωτές σε ανθυγιεινές συμπεριφορές.
Η έκθεση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και εναλλάσσεται ανά διετία στη Βαρκελώνη και ενδιάμεσα σε
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κάποια άλλη πόλη της Βόρειας Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό, η έκθεση καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη
και συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό από εκθέτες και εμπορικούς επισκέπτες.
Αποτελεί μία τεράστια πλατφόρμα ενημέρωσης πάνω στα θέματα που αφορούν τα προϊόντα «ελεύθερα
από» και απευθύνεται σε εκθέτες που επιθυμούν να γνωρίσουν πιθανούς αγοραστές και να αναπτύξουν
το δίκτυο πωλήσεων των προϊόντων τους στη μικρή λιανική, σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα χονδρικής,
παραγωγούς και βιομηχανίες τροφίμων, food service, πολυκαταστήματα, φαρμακεία, ξενοδοχεία και
καταστήματα βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής.
H έκθεση του 2019 που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη συγκέντρωσε 355 εκθέτες και 7820 εμπορικούς
επισκέπτες από 69 χώρες. Αποτέλεσμα της μεγάλης επιτυχίας και απήχησης της έκθεσης διεθνώς, είναι
η αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών που σημειώθηκε σε σχέση με το 2018 και είναι της τάξης του
52%.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα
της www.freefromfoodexpo.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 7755080.
FREE FROM INGREDIENTS
Η έκθεση αντιλαμβανόμενη την αυξημένη ζήτηση από βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων,
παραγωγούς και λιανεμπόριο όχι μόνο για τρόφιμα και ποτά πλέον αλλά και για συστατικά και πρώτες
ύλες «ελεύθερα από», θα ενσωματώσει την έκθεση FREE FROM INGREDIENTS και θα προσελκύσει
αγοραστές από την κατηγορία αυτή.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με κατηγορίες προϊόντων, πρώτων υλών και συστατικών
απαλλαγμένα («ελεύθερα» – free from) από γλουτένη, λακτόζη, προζύμι, γαλακτοκομικά, σιτάρι, λίπη,
σόγια, αλάτι, ζάχαρη, αυγό, πρόσθετα, συντηρητικά, γενετικές τροποποιήσεις κά.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

HOSTED BUYERS PROGRAMΜΕ
Στην έκθεση του 2019 το πρόγραμμα φιλοξενίας των αγοραστών σημειώσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Για το
2020 αναμένεται το “Hosted buyers programme” να τονώσει την επισκεψιμότητα ιδιαίτερα των target
groups καθώς και την αποτελεσματικότητα της παρουσίας των εκθετών στο μεγάλο αυτό εμπορικό
γεγονός.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας
στην ερχόμενη διεθνή έκθεση FREE FROM-FUNCTIONAL-INGREDIENTS τον Ιούνιο του 2020 με κόστος
συμμετοχής για ετοιμοπαράδοτα περίπτερα ύψους 345 € /τμ για τη στάνταρ κατασκευή (standard
shell scheme – προμετωπίδα με εταιρική σήμανση, χωριζόμενοι τοίχοι, μοκέτα, φωτισμός – 1 spotlight
ανά 6τμ και 380 ευρώ/τμ για την πλήρως εξοπλισμένη κατασκευή (fully fitted shell scheme συμπεριλαμβάνει ότι το Standard shell scheme και επιπλέον τον καθημερινό καθαρισμό του περιπτέρου,
1 τραπέζι, 3 καρέκλες και 1 info counter). Επιπλέον, το κόστος για την παροχή ρεύματος είναι 155 €
(έως 1,1KW) και είναι υποχρεωτικό. Εάν η εταιρεία σας επιθυμεί επιπρόσθετα γραφικά ή εξοπλισμό, η
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE αναλαμβάνει την επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρεία για τη
διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την συμμετοχή σας.
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..
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Επιπρόσθετα, υπάρχει το Registration fee ύψους 455€ για την εγγραφή στον επίσημο έντυπο και
ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης και την παραχώρηση δωρεάν προσκλήσεων.
Προκειμένου να συμβάλλουμε στη μείωση του κόστους συμμετοχής σας, η τιμολόγηση για το ποσό της
συμμετοχής σας, επιπλέον εξοπλισμό κλπ θα γίνει απευθείας από την διοργανώτρια εταιρεία και έτσι
δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει επίσης:
1. Παροχή στοιχείων για την αγορά
2. Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (γραφικά, ράφια, διαφήμιση
καταλόγου, ψυγείο, σύνδεση νερού κοκ)
3. Παρουσία στελεχών 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 (Προϋπόθεση η συμμετοχή τουλάχιστον 5 εταιρειών για την εκεί παρουσία μας)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα συνέκθεσης εώς και 3 εταιρειών στο περίπτερο των 12 τμ, με μόνη
προϋπόθεση την καταβολή των Registration Fee για κάθε εκθέτη ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό
προσφέρεται η δυνατότητα σε μικρούς παραγωγούς ή σε εταιρείες με περιορισμένο αριθμό “Free From”
κωδικών, να συμμετάσχουν στην έκθεση με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από την αυτόνομη
συμμετοχή.
Π.χ για περίπτερο 12 τμ, το κόστος είναι 12 τμ x 380 = 4560 €, που σημαίνει 1520 €/εταιρεία + registration
fee + κόστος για παροχή ρεύματος.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των
προϊόντων τους αυτόνομα ή σε μαζική αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT GREEK EXPORTS
AND TRADE. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη
μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να
έχετε το χρόνο να αποφασίσετε τον τρόπο μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση.
Να σημειώσετε ότι για το κόστος της μαζικής μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την
συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και
με την:
Καταβολή 100% του συνολικού ποσού συμμετοχής + Registration Fee 455€ με την αποστολή της αίτησης
συμμετοχής σας και την έγκριση από την διοργανώτρια εταιρεία.
Ο λογαριασμός της διοργανώτριας εταιρείας για την κατάθεση του ποσού συμμετοχής και του
Registration Fee, θα σας κοινοποιηθεί με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή. Για την επιλογή του περιπτέρου συμβουλευτείτε
την εταιρεία μας.
Συμπληρώσετε και στείλτε μας τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr
ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 210
7755080.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Ιωάννα Σιαφάρα

Managing Director

Project Assistant - Υπεύθυνη Έκθεσης

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

