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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στη Διεθνή Έκθεση SWEETS & SNACKS EXPO 2020
τη μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου γλυκών, ζαχαρωδών και snack της Αμερικής
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της διεθνούς έκθεσης
SWEETS & SNACKS EXPO που θα διεξαχθεί από 19 έως 21 Μαΐου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο McCormick
Place στο Σικάγο και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σ’ αυτήν.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
H SWEETS & SNACKS EXPO είναι η μεγαλύτερη έκθεση ειδών ζαχαροπλαστικής και σνακ στη Βόρεια Αμερική
και την διοργανώνει ο National Confectioners Association της Αμερικής. Σ ’αυτήν παρουσιάζονται
εκατοντάδες νέα προϊόντα και προσφέρονται σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο των επιχειρήσεων γλυκών
και σνακ.
H SWEETS & SNACKS EXPO είναι ένα
μοναδικό μέρος για να ανακαλύψει κανείς
λύσεις που βοηθούν στην προώθηση των
πωλήσεων και να ενημερωθεί για τις
τελευταίες τάσεις της αγοράς του τομέα.
Στην έκθεση του 2019 συμμετείχαν 800
εκθέτες, παρουσιάστηκαν 2000 νέα
προϊόντα και παραβρέθηκαν 15.000
επαγγελματίες του χώρου. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε
ικανοποιημένο όσον αφορά την εκπλήρωση
των στόχων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην παρακάτω ιστοσελίδα της έκθεσης:
https://sweetsandsnacks.com/
ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Στην έκθεση συμμετέχουν επαγγελματίες του χώρου του λιανεμπορίου,
του χονδρεμπόριου, της διανομής και όλης της βιομηχανίας γλυκών και
σνάκ. Οι αγοραστές προέρχονται τόσο από τον κλάδο της
ζαχαροπλαστικής όσο και από τον κλάδο των σνακ.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Στην έκθεση προβάλλονται οι εξής κατηγορίες προιόντων: είδη και ύλες ζαχαροπλαστικής, γλυκά, ξηροί
καρποί, σοκολατοειδή, καραμέλες, σνάκ, μπισκότα, αρτοσκευάσματα κα.







ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καινοτόμα βραβεία νέων προϊόντων: Το πρόγραμμα των βραβείων προβάλλει τις πιο καινοτόμες
ιδέες.
Εκπαιδευτικές συνεδρίες: Έχουν σκοπό την παροχή βοήθειας και στρατηγικής για τις τελευταίες
τάσεις που αφορούν τον τομέα ειδών ζαχαροπλαστικής.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Κορυφαίοι ειδικοί προσφέρουν τις τελευταίες γνώσεις σχετικά με τις
τάσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών που βοηθούν στην προσέλκυση αγοραστών και στην
αποκόμιση κέρδους από τις πωλήσεις.
Yποδοχή δικτύωσης Buzz: Δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών, δημιουργία σχέσεων και
ανακεφαλαίωσης όσων έλαβαν χώρα κατά τις δύο πρώτες ημέρες της έκθεσης.
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.
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Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση
Sweet and Snack Expo 2020 .
Η τιμή συμμετοχής 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 χώρου
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
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.
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.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
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.
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

