ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ADDIS INTERFOOD 12-14/11/2020
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Διεθνή Έκθεση
τροφίμων-ποτών ADDIS INTERFOOD 2020, η οποία θα λάβει μέρος από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου 2020
στο Addis Ababa Exhibition Centre and Market Development Enterprise στην Αντίς Αμπέμπα της
Αιθιοπίας.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ

Συμπληρώνοντας το 4ο έτος λειτουργίας της, η Διεθνής Έκθεση Addis Interfood, η οποία διοργανώνεται
υπο την αιγίδα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, του Υπουργείου Εμπορίου, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αντίς Αμπέμπα, είναι η
μεγαλύτερη έκθεση για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στην Αιθιοπία.
Το 2019 συμμετείχαν 36 εκθέτες από 5 χώρες και πραγματοποίησαν ένα σημαντικό αριθμό επαφών ανά
εκθέτη.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα :
http://addisinterfood.com/
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
Η Αιθιοπία είναι η ιδανική χώρα για Εμπόριο και Επενδύσεις.
Για ποιο λόγο:


Ο πληθυσμός της χώρας μέσα σε 25 χρόνια έχει διπλασιαστεί από 49 εκ. σε 101 εκ. με το 80%
αυτού να είναι έως 30 χρονών, με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, φιλοδοξίες και έτοιμοι να
εργαστούν σκληρά.
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Είναι μια χώρα με ραγδαία ανάπτυξη στην οποία αυτή την στιγμή συντελούνται σημαντικά έργα
τόσο στον βιομηχανικό τομέα όσο και στον αστικό.
Η Αιθιοπία είναι μια από τις λίγες χώρες με ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες και τεράστιους
φυσικούς πόρους, συμβάλλοντας στην εμπορική παραγωγή σχεδόν όλων των καλλιεργειών, της
ανθοκομίας, της κτηνοτροφίας. Το κλίμα είναι κατάλληλο για την καλλιέργεια έως και 146
καλλιεργειών. Η γεωργία είναι ο ηγετικός τομέας της οικονομίας της Αιθιοπίας. Η χώρα διαθέτει
74,3 εκατομμύρια εκτάρια (45% της συνολικής έκτασης), κατάλληλα για γεωργία, από τα οποία
μόνο το 40% χρησιμοποιείται. Επίσης, η χώρα έχει πολύ ανεπτυγμένη κτηνοτροφία.
Η Αιθιοπία είναι διαφορετική από πολλές άλλες αφρικανικές χώρες, η χώρα έχει σταθερό
πολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον και ελκυστική νομική βάση. Οι αρχές έχουν το
χαμηλότερο ποσοστό των ποινικών αδικημάτων στην Αφρική και δεν έχουν ανοχή στη διαφθορά.
Ταυτόχρονα, παρέχονται επενδυτικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμης μέτρων για
την υποστήριξη των επενδυτών, από τη χορήγηση άδειας πριν από τη χορήγηση δανείων από το
δημόσιο μέχρι το 70% του κόστους του έργου, ατελώς εισαγωγής μηχανημάτων και εξοπλισμού
για τo στήσιμο της παραγωγή. Για πολίτες πολλών χωρών, η Αιθιοπία έχει χορηγήσει είσοδο
χωρίς visa ή έκδοση visa κατά την άφιξη.
Κάθε χρόνο η Αιθιοπία εισάγει σε τεράστιες ποσότητες από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων: από
μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων έως τσίχλες. Μόνο το 2016 η Αιθιοπία διπλασίασε την
αγορά σίτου καθώς και άλλα τρόφιμα. Το μερίδιο των εισαγωγών αυξάνεται και τα τελευταία
δέκα χρόνια, από 4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2005 και έφτασε τα περισσότερα από 19
δισεκατομμύρια δολάρια το 2015.

Η Αιθιοπία είναι μέλος της κοινής αγοράς για την Ανατολική και τη Νότια Αφρική (COMESA) μια
ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που ενώνει 20 αφρικανικά κράτη με συνολικό πληθυσμό περίπου
500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όλες αυτές οι χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα
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εισαγόμενα προϊόντα, όπου τα τρόφιμα και τα συναφή με τα τρόφιμα προϊόντα κατέχουν πολύ
μεγάλο μερίδιο.
Η οικονομία αναπτύσσεται, με ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 10%.
Τα τελευταία 10 χρόνια ιδρύθηκε στην Αιθιοπία ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών με ξένη
εταιρική σχέση, γεγονός που υποδηλώνει ευρεία αναγνώριση της χώρας ως μια πολλά
υποσχόμενη αναδυόμενη αγορά.

Καταλήγοντας η Αιθιοπία σήμερα είναι μια χώρα με τεράστια δυναμική ανάπτυξης, επομένως η
επένδυση στην ανάπτυξη διαφόρων τομέων της οικονομίας σήμερα θα οδηγήσει σε μεγάλα
μερίσματα από τις επενδύσεις σας αύριο.
Τι θα πετύχετε με την συμμετοχή σας:








Η Αντίς Αμπέμπα είναι η πρωτεύουσα της Αφρικανικής
Ένωσης και θα σας ανοίξει την πόρτα σε ολόκληρη την
αφρικανική αγορά.
Η οικονομία αναπτύσσεται, ετήσια αύξηση περίπου 10%.
Στην έκθεση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης
και σοβαροί επιχειρηματίες.
Θα είστε σε θέση να εισάγετε την εταιρεία σας, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες σας στην αφρικανική αγορά.
Βρείτε νέους διανομείς στην τοπική αγορά και να
συναντήστε τον αντιπρόσωπό σας, εάν έχετε ήδη ένα.
Να διερευνήσετε επιτόπου τις δυνατότητες για σοβαρές
επενδύσεις στη χώρα.
 Να μελετήσετε τις
τάσεις της αγοράς και
να μάθετε τις δυνατότητες των ανταγωνιστών σας.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, τυριά, προϊόντα
επεξεργασμένου κρέατος, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, έλαια και λίπη, κονσέρβες, έτοιμα
γεύματα, θαλασσινά και ψάρια, αρτοποιήματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, προϊόντα delicatessen,
αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά, κρασί, αλκοολούχα ποτά, καθώς και μη διατροφική κατηγορία με,
ΙΤ/ Λύσεις λογισμικού, εξοπλισμός κουζίνας, μηχανήματα συσκευασίας / υλικά, μηχανήματα
επεξεργασίας / Εξοπλισμός, ψύξη / τεχνολογία Air-Con ,τεχνολογία Λιανικής, μεταφορές / Logistics.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στη διεθνή έκθεση Addis
Interfood 2020. Η παρουσία της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές
προτάσεις θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη Addis Interfood 2020
και περιλαμβάνει, ενοίκιο του χώρου, shell scheme, εταιρική επωνυμία στην μετόπη, φύλαξη
περιπτέρου, καθαριότητα, 1 τραπέζι, δύο καρέκλες, καλαθάκι αχρήστων και την εγγραφή στην έκθεση.
Επιπλέον η διοργανώτρια αρχή δύναται να προγραμματίσει για εσάς B2B συναντήσεις με τα κορυφαία
super-markets της Αιθιοπίας τα οποία κατέχουν άδεια για εισαγωγές. Η υπηρεσία αυτή είναι
προαιρετική και περιλαμβάνει γεύμα.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου και κατασκευή απλού τύπου περιπτέρου Shell Scheme
2. 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)
3. Παροχή στοιχείων για την αγορά
4. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (παροχή νερού,
ενοικίαση οπτικοακουστικών συσκευών, παροχή 24ωρου ρεύματος, βοηθητικό προσωπικό,
διερμηνείς, σύνδεση Internet)
Για την περίπτωση αναβαθμισμένης κατασκευής θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εκθετών
για την επιλογή αυτής της λύσης.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την
ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα
είτε απευθείας από Ελλάδα είτε μέσω των πιθανών αντιπροσώπων τους στις ΗΠΑ ή τον Καναδά,
προκειμένου να διαπραγματευτούν τα κόστη μεταφοράς. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς και εκτελωνισμού
προϊόντων των εκθετών. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μπορεί να σας υποδείξει μεταφορική
εταιρεία για τη συνδυασμένη μεταφορά των προϊόντων σας προς εξοικονόμηση κόστους. Για το κόστος
της μεταφοράς, θα τιμολογηθείτε απευθείας από τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής
σας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις συμμετοχής:
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και
την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής της.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080 ή να μας αποστείλετε email
στο info@greatexhibitions.gr .
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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