ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
WINTER FANCY FOOD SHOW 2021/ SAN FRANCISCO
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μετά την απόλυτη επιτυχία της έκθεσης το 2020 με χαρά
σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη 46η Δ.Ε. WINTER FANCY FOOD SHOW, που θα πραγματοποιηθεί από
τις 17 έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο Moscone Center, στο Σαν Φρανσίσκο των
ΗΠΑ.
Η ακύρωση της Summer Fancy Food Show 2020, αποτελεί έναν επιπρόσθετο λόγο για την συμμετοχή σας
στη Δ.Ε. Winter Fancy Food Show 2021, που θα σας φέρει σε επαφή με αγοραστές στις Η.Π.Α. ώστε να
“κερδίσετε” ένα κομμάτι του χαμένου χρόνου.
Η εταιρεία μας έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις μας στην Αμερική, εφαρμόζοντας ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα σημαντικών εκθέσεων με στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική είσοδο
των ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ, μία αγορά που τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνει την
κατανάλωση ελληνικών προϊόντων και έχει καθιερωθεί ως η 5η χώρα πώλησης τους.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. WINTER FANCY FOOD SHOW είναι
αναγνωρισμένη ως μία από τις μεγαλύτερες και
πιο δημοφιλείς διεθνείς εκθέσεις τροφίμων –
ποτών στις ΗΠΑ και είναι το σημείο συνάντησης
αγοραστών και εξαγωγέων από 30 και πλέον χώρες
στη δυτική ακτή των ΗΠΑ. Η διοργάνωση του 2020
προσέλκυσε 30.000 επισκέπτες ανάμεσα στους
οποίους περιλαμβάνονται διανομείς, λιανέμποροι,
χονδρέμποροι αλλά ακόμα και εκπρόσωποι από μη
παραδοσιακά σημεία πωλήσεων όπως καζίνο και
εθνικά πάρκα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω
από 1.400 εκθέτες από 25 και πλέον χώρες, είχαν
τη δυνατότητα να δειγματίσουν τα προϊόντα τους παρουσιάζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο των
τροφίμων και ποτών στους επισκέπτες της έκθεσης. Οι ίδιοι οι εκθέτες πραγματοποίησαν σημαντικές
συναντήσεις με αγοραστές που λειτουργούν για χώρες συνειδητοποιημένων καταναλωτών με δυνατό
αγοραστικό ενδιαφέρον και υψηλό εισόδημα.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Η συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για το 2020 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με
την εταιρεία μας να διοργανώνει μια άρτια παρουσία. Σύμφωνα με τον απολογισμό της έκθεσης, οι
εκθέτες μας δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση του συνόλου των αναγκών τους, τόσο κατά
την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια της έκθεσης κάτι που θεωρούν ότι συνετέλεσε σημαντικά
στο κλείσιμο παραγγελιών και εμπορικών συμφωνιών άμεσα.

Εξάλλου, συνολικά η διοργάνωση της WINTER FANCY FOOD SHOW έδωσε το 2020 ακόμα μεγαλύτερη
έμφαση στην προσέλκυση εμπορικών επισκεπτών και αγοραστών, έτσι ώστε να προσφέρει στους
εκθέτες τη δυνατότητα να έχουν στα περίπτερα τους ποιοτικούς επισκέπτες, υψηλόβαθμα στελέχη της
αγοράς αλλά και αυτούς που λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις.
Η νέα ταυτότητα της διοργανώτριας εταιρείας Specialty Food Association και οι καινοτόμες ενέργειες,
τόσο για την εικόνα της ίδιας της έκθεσης αλλά και για την πρόσκληση VIP αγοραστών, λειτούργησαν
ενισχυτικά και η Winter Fancy Food Show 2020 θεωρήθηκε ως η καλύτερη διοργάνωση μέχρι σήμερα.
Ανάμεσα στους παράγοντες της αγοράς που επισκέπτονται την WFFS, συμπεριλαμβάνονται μεγάλα
ονόματα – Kroger, Starbucks, Whole Foods, Formaggio Kitchen, Trader Joe’s κ.ά.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα τροφίμων – ποτών όπως:
Ελαιόλαδο, ελιές, τυρί, γιαούρτι, συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, έτοιμα
γεύματα, ιχθυηρά, γλυκά, σοκολάτες, μπισκότα, αρτοποιήματα, μέλι, μαρμελάδες, παστέλι, snacks και
ξηρούς καρπούς, κρασί, τσίπουρο, ούζο, μπύρα, μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, καφές, ροφήματα,
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αναψυκτικά, χυμοί, βιολογικά προϊόντα, gourmet προϊόντα κα. Περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.specialtyfood.com
Τα πιο δημοφιλή προϊόντα που παρουσιάζονται είναι:





Τυριά και φυτικά τυροκομικά προϊόντα
Κατεψυγμένα και φρέσκα κρέατα, πουλερικά και θαλασσινά
Σνακ
Ελιές και ελαιόλαδο

Ανάμεσα στις κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, περιλαμβάνονται:





Νερό
Μπάρες ευεξίας
Κατεψυγμένα επιδόρπια
Γιαούρτι και κεφίρ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, ως
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της έκθεσης για
την Ελλάδα έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο
για τους Έλληνες εξαγωγείς. Μέσα από μια
καλαίσθητη και αναβαθμισμένη παρουσία της
ελληνικής συμμετοχής η GREAT GREEK EXPORTS
AND TRADE θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη
και επιτυχημένη παρουσίαση των ελληνικών
τροφίμων – ποτών στη δημοφιλή αγορά των
ΗΠΑ.

Η εκθεσιακή μας ταυτότητα “Truly Greece”
ενισχύει την παρουσία των ελληνικών
εταιρειών, αναδεικνύοντας την ποιότητα των μοναδικών μας προϊόντων και την γνησιότητα της
ελληνικής παράδοσης στην γαστρονομία.
Σας προσκαλούμε να προβάλλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη WFFS τον
Ιανουάριο 2020 .
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Η τιμή της 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, με βάση τη νέα
εκθεσιακή ταυτότητα “Truly Greece”
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, σύνδεση 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.
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
Ο χώρος είναι περιορισμένος και παρακαλούμε για την άμεση αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής.
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού και την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού
ποσού συμμετοχής.
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Μετά το τέλος της έκθεσης θα εκδοθεί το αντίστοιχο συνολικό τιμολόγιο.
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

Μαρία Γιακουμάκη

Managing Director

Senior Project Manager
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