ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PRODEXPO 2021
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη 28η Δ.Ε.
PRODEXPO 2021, που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα από τις 8 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2021. Η
PRODEXPO είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πιο δημοφιλής διεθνής έκθεση τροφίμων ποτών και πρώτων
υλών στη Ρωσία, που καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των αναγκών της αγοράς.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η 28η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών και Πρώτων Υλών, PRODEXPO 2021, είναι η μεγαλύτερη διεθνής
έκθεση του κλάδου στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, η οποία παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα τροφίμων
και ποτών από όλο τον κόσμο. Για πολλά χρόνια, έχει καθορίσει την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας
τροφίμων. Με έκταση πάνω από 100,000 τ.μ. και με 30 θεματικούς τομείς είναι το σημείο συνάντησης
αγοραστών και εξαγωγέων από 110 και πλέον χώρες στη Μόσχα της Ρωσίας. Η διοργάνωση του 2020
προσέλκυσε πάνω από 67000 επισκέπτες από 112 χώρες στους οποίους περιλαμβάνονται διανομείς,
λιανέμποροι, χονδρέμποροι. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω από 2600 εκθέτες, είχαν τη δυνατότητα
να δειγματίσουν και να προβάλουν τα προϊόντα τους παρουσιάζοντας τη σύγχρονη τάση στον χώρο των
τροφίμων ποτών και πρώτων υλών, στους επισκέπτες της έκθεσης.
Η PRODEXPO διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ρωσικής βιομηχανίας τροφίμων.
Προωθώντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας στην εγχώρια αγορά, συμβάλλοντας στην υλοποίηση
ομοσπονδιακών έργων υψηλής προτεραιότητας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
TΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ - Ά ΥΛΕΣ
Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα τροφίμων – ποτών και πρώτων υλών όπως: Ελιές και
ελαιόλαδο, μπάρες δημητριακών, μαρμελάδες, κρέας και προϊόντα κρέατος, αλλαντικά, πουλερικά, αυγά,
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τυριά, παγωτά, είδη παντοπωλείου, δημητριακά, ζυμαρικά,
καρυκεύματα/μυρωδικά, βότανα, φυτικά λίπη, χυμούς εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, κατεψυγμένα
τρόφιμα, ημι-προπαρασκευασμένες τροφές, μικρογεύματα, ξηρούς καρπούς είδη αρτοποιείου, τσάι, καφέ,
ψάρια και θαλασσινά, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, αρτύματα/σάλτσες, προϊόντα για εστιατόρια,
αλκοολούχα ποτά, λύσεις συσκευασίας για τη βιομηχανία τροφίμων, μηχανήματα και υπηρεσίες, προϊόντα
υγιεινής διατροφής κα.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ - ΚΡΑΣΙ
Τα αλκοολούχα ποτά έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε ξεχωριστό χώρο, στο περίφημο Wine
Salon. Το Wine Salon είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος προβολής αλκοολούχων ποτών στην Ρωσία που γίνεται
στο πλαίσιο της PRODEXPO, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους εκθέτες να συνάψουν σημαντικές εμπορικές
συμφωνίες.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.prod-expo.ru

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,
αλλά και από την ποιότητα και τον αριθμό των
συναντήσεων, κάτι που θεωρούν ότι συνετέλεσε
σημαντικά στο κλείσιμο παραγγελιών και εμπορικών
συμφωνιών.
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Η Πρέσβυς της Ελλάδας, κα. Κατερίνα Νασίκα τίμησε τους
εκθέτες της PRODEXPO 2020 παραθέτοντας δεξίωση προς τιμήν
τους.
Στόχος της εκδήλωσης αποτέλεσε η ενίσχυση της ελληνικής
εξαγωγικής δραστηριότητας μέσω της επαφής εκπροσώπων
ελληνικών εταιρειών με αγοραστές από την Ρωσία.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν πολύ σημαντική για τους
Έλληνες εξαγωγείς και έτυχε θετικών σχολίων απ’ όλους, καθότι
οι καλεσμένοι ήταν σημαντικοί εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών
διανομής και αγοραστές μεγάλων αλυσίδων s/m της Ρωσίας.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, έχει
εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για τους
Έλληνες εξαγωγείς. Η καλαίσθητη παρουσία
της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με
φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις
θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και
επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων
σας στη δημοφιλή αγορά της Ρωσίας.
Σας προσκαλούμε να προβάλλετε τα
υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην
ερχόμενη PRODEXPO τον Φεβρουάριο
2021.
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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. Αναβαθμισμένη κατασκευή και
βασικό εξοπλισμό και επίπλωση
περιπτέρου, φωτισμό και βασικό
ρεύμα
3. Εταιρική σήμανση περιπτέρου, με
βάση τη νέα εκθεσιακή ταυτότητα “
Truly Greece”
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 (απαραίτητη η συμμετοχή 4
εταιρειών του κλάδου)
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, επιπρόσθετος 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 και εκτελωνισμού προϊόντων
των εκθετών. Για την αποστολή που θα σας προτείνει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα
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ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε τον χρόνο να αποφασίσετε τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς
και του εκτελωνισμού των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να σημειώσετε ότι για τα παραπάνω
κόστη θα τιμολογηθείτε απευθείας από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας.
MATCH MAKING PLATFORM
Η διοργανώτρια εταιρεία δίνει την ευκαιρία στους εκθέτες να συμμετέχουν στην OnLine match making
πλατφόρμα. Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα
και να προγραμματίζουν τις συναντήσεις τους μέσω αυτής καθώς επίσης να ενημερώνονται για τις
παράλληλες εκδηλώσεις που θα λάβουν μέρος κατά την διάρκεια της έκθεσης. https://www.prodexpo.ru/en/participants/additional-features/mm_desc/
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού και την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού
συμμετοχής της
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
Managing Director
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Μαρία Γιακουμάκη
Senior Project Manager

