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ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (HO.RE.CA.) ΚΑΙ HOSPITALITY
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION SHOW 2020
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της έκθεσης NATIONAL
RESTAURANT ASSOCIATION 2020 για την Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί από 16 εώς 19 Μαΐου 2020 στο
εκθεσιακό κέντρο McCormick Place στο Σικάγο και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σ’ αυτήν.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η NRA είναι μια αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση με κυρίαρχη θέση στο χώρο της μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.)
τόσο για την Αμερική, όσο και για την Ευρώπη και τις ασιατικές χώρες.
Σε μια επιφάνεια 725.869 sq.f. που κάλυψε η έκθεση του 2019, φιλοξενήθηκαν 42.557 αγοραστές (3%
περισσότεροι από το 2018) από το χώρο της μαζικής εστίασης HORECA (μεγάλοι λιανέμποροι, εισαγωγείς,
διανομείς και χονδρέμποροι) ενώ οι εκθέτες ανήλθαν στους 2.364.
Περισσότερες από 110 διεθνείς χώρες και 50 πολιτείες της Αμερικής εκπροσωπήθηκαν στην έκθεση του 2019.
Η αυξημένη συμμετοχή των μεγαλύτερων πολιτειών των ΗΠΑ (Καλιφόρνια, Τέξας, Φλόριντα) καθώς και αγορών
κλειδιά (Κίνα, Ιαπωνία, Κολομβία κα.), δείχνει τη σημαντικότητα της έκθεσης που έχει κύριο στόχο την παροχή
πρόσθετης προβολής στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών προκειμένου να αυξήσουν την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα και να αποκομίσουν κέρδη.
Χιλιάδες ιδιοκτήτες εστιατορίων, από την Νο 1 μάρκα μέχρι τοπικές πιτσαρίες, μαζί με εκπροσώπους
κορυφαίων αλυσίδων διανομής αλλά και οργανισμούς διαχείρισης συμβολαίων συμπλήρωσαν το puzzle των
επισκεπτών της διοργάνωσης του 2019. Το προφίλ των επισκεπτών διαγράφεται συγκεκριμένα ως εξής:
• 92 από τις κορυφαίες 100 αλυσίδες εστιατορίων
• Εκπρόσωποι διαχείρισης συμβολαίων από τις εταιρείες Compass, Sodexo, Aramark, Delaware North, Elior,
Centerplate, Legends Hospitality κ.ά.
• Brokers και διανομείς από τις εταιρείες Sysco, US Foods, Clark Associates, Boelter, TriMark, Chef’s
Warehouse, Burkett, Bargreen Ellingson, Edward Don κ.ά
Παράλληλα, σημαντική είναι προσέλευση επαγγελματικών από τον χώρο του λιανικού εμπορίου με αύξηση
+3% - χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι: Whole Foods, Walmart, Hy-Vee, Roundy’s, Amazon,
Target, Kroger, Wawa, Costco - και του ξενοδοχειακού τομέα με αύξηση +13% όπως Hilton, Hyatt, Marriott
κ.ά.
Η έκθεση του 2019, όπως πάντα κέντρισε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης του κλάδου
τροφίμων-ποτών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην παρακάτω ιστοσελίδα της έκθεσης:
www.nationalrestaurantshow.com
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ – ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Στην έκθεση παρουσιάζονται προϊόντα και υπηρεσίες του κλάδου HO.RE.CA και HOSPITALITY όπως:
α) τρόφιμα συσκευασμένα και μη, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ελαιόλαδο, ελιές, τυρί, γιαούρτι, συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ρύζι,
ζυμαρικά, έτοιμα γεύματα, antipasti, ιχθυηρά, γλυκά, σοκολάτες, μπισκότα, αρτοποιήματα, μέλι, μαρμελάδες,
παστέλι, snacks και ξηρούς καρπούς, κρασί, τσίπουρο, ούζο, μπύρα, μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, καφές,
ροφήματα, αναψυκτικά, χυμοί, βιολογικά προϊόντα, gourmet προϊόντα κα.
β) Υλικά συσκευασίας, μαγειρικά σκεύη, εξοπλισμός και μηχανήματα εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών,
ξενοδοχείων και όλων των χώρων μαζικής εστίαστης
γ) POS, υπηρεσίες- ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά τιμολόγησης, παραγγελιών, ενδοεπικοινωνίας κ.α.
H έκθεση απευθύνεται σε τροφοδοσία και εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης
(ΗO. RE.CA) και φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες του τουρισμού και της μαζικής εστίασης με ολόκληρη την
προμηθευτική αλυσίδα (foodservice, καφές και ροφήματα, αλκοολούχα και μη ποτά, τρόφιμα και σνακ), τις
κορυφαίες επιχειρήσεις με ξενοδοχειακό και εστιατορικό εξοπλισμό, τεχνολογικές λύσεις και διαδικτυακές
υπηρεσίες, καθώς και με εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή, την ανακαίνιση και την εξοικονόμηση
ενέργειας.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μπορεί να σας εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για την ατομική σας
συμμετοχή στο μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής
σας και η αντίστοιχη διαθεσιμότητα. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μέσα από μια λειτουργική και
καλαίσθητη πρόταση, σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσία.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση NATIONAL
RESTAURANT ASSOCIATION 2020 (NRA 2020).
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..
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο προνομιακού χώρου στα πλαίσια του Global Food Expo στο Lakeside Center
2. Καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση, κατασκευή περιπτέρου
3. Βασικό και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου
4. Διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαριότητα, φύλαξη κλπ)
5. Βασική καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης
6. 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
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7. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE
8. Παροχή στοιχείων για την αγορά
9. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (επιπρόσθετα γραφικά,
ψυγείο, t.v., dvd player, συνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός κλπ). Η παραγγελία είτε γίνεται απευθείας
στη κατασκευάστρια εταιρεία και το κόστος εξοφλείται απευθείας σ’ αυτήν, είτε στην GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE και εξοφλείται σ’ αυτήν.
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 συγκεκριμένη
οικονομική προσφορά.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της
επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των προϊόντων τους αυτόνομα με τον συνεργάτη τους ή σε αποστολή
που θα σας προτείνει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της
έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για την αποστολή που θα σας
προτείνει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε τον χρόνο να
αποφασίσετε τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να σημειώσετε
ότι για το κόστος της μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της
επιλογής σας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
συνοδευόμενη από 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 της συμμετοχής θα γίνει μετά το πέρας της
έκθεσης.
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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Ελισάβετ Μπίμη
Junior Project Manager

