ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. FOOD AFRICA 2020 (16-18/12/2020)
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 6η
Δ.Ε.FOODAFRICA Cairo που θα λάβει χώρα στην Αίγυπτο, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο του Καΐρου από 16-18 Δεκεμβρίου 2020. Η εταιρία μας είναι αντιπρόσωπος της FOODAFRICA
για την Ελλάδα.
ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Παραμένοντας στην κορυφή της ζήτησης και των αναδυόμενων ευκαιριών σε αυτόν τον κλάδο, η
FOOD AFRICA, η Διεθνής Έκθεση για Τρόφιμα & Ποτά, επιστρέφει στην 6η έκδοσή της. Η FOODAFRICA
2020 διοργανώνεται για έκτη φορά από την IFP (μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης
εκθέσεων στον αραβικό κόσμο / βλ. www.ifpgroup.net ) και καλύπτει όλο το φάσμα του κλάδου των
τροφίμων στην Αίγυπτο, που αποτελεί το κύριο εμπορικό σταυροδρόμι για την Μέση Ανατολή,
Ευρώπη και Αφρική, ανοίγοντας τις πόρτες σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών.
Η έλλειψη προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για αποτελεσματική γεωργία και η μεγάλη
κατανάλωση, καθιστούν το σύνολο των αφρικανικών χωρών εισαγωγείς μεγάλων ποσοτήτων
φρούτων και λαχανικών, γεγονός που αναδεικνύει την FOODAFRICA ως την πλέον ελκυστική επιλογή
για αναζήτηση συνεργασιών για πλήθος εξαγωγέων και παραγωγών από την Ελλάδα. Με πληθυσμό
άνω των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και ρυθμό ανάπτυξης 2,38%, η Αίγυπτος διαθέτει μια
εξαιρετικά ελκυστική καταναλωτική αγορά. Άλλωστε, κατά μέσο όρο, οι Αιγύπτιοι ξοδεύουν το 35%
του εισοδήματός τους στα τρόφιμα, καθιστώντας το δρόμο για τεράστιες ευκαιρίες α νάπτυξης στον
τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.
Παράλληλα, η FOOD AFRICA προωθεί έμπρακτα τις εμπορικές συνεργασίες διοργανώνοντας το
Hosted Buyers Program, μια πλατφόρμα στην οποία οι εκθέτες θα έχουν την δυνατότητα για
επαγγελματικές επαφές με σημαντικούς εισαγωγείς του κλάδου από χώρες της Αφρικής, Μέσης
Ανατολής, GCC (Gulf Cooperation Council) καθώς και από άλλες χώρες. Η FOODAFRICA 2019
φιλοξένησε 410 εκθέτες από 28 χώρες με 21.640 επισκέπτες.
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές της στις χώρες της Αφρικής και
ιδιαίτερα της Αιγύπτου καθιστώντας τη συμμετοχή της στην έκθεση FOODAFRICA ως τη σίγουρη πύλη
των εξαγωγών των Ελλήνων παραγωγών και των ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα των φρούτων και
νωπών λαχανικών. Οι εκθέτες τηςGREATGREEKEXPORTSANDTRADE, κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα
συμμετέχουν σε προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις που διοργανώνει η IFPμε ποιοτικούς
αγοραστές με σκοπό οι Έλληνες εκθέτες να προχωρήσουν σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο site της έκθεσης: www.foodafricaexpo.com .
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Η Pacprocess Mea, η 2η Διεθνής Έκθεση Επεξεργασίας και Συσκευασίας
στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, είναι μια ολοκληρωμένη έκθεση
αφιερωμένη στα τρόφιμα, τα ποτά, τα είδη ζαχαροπλαστικής, τα
αρτοσκευάσματα, τα φαρμακευτικά, τα καλλυντικά, τα μη εδώδιμα και
τα βιομηχανικά μηχανήματα, και την Αφρική. η εμπορική έκθεση
συγκεντρώνει τους τοπικούς και διεθνείς φορείς του κλάδου για να
παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες και να διερευνήσουν
επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή.
INGREDIENTS AFRICA
Για δεύτερη χρονιά φέτος θα πραγματοποιηθεί η INGREDIENTS, η Διεθνής Έκθεση Εμπορίου για
Συστατικά Τροφίμων, παράλληλα με την Food Africa. Η εξειδικευμένη αυτή πλατφόρμα συγκεντρώνει
τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς κατασκευαστές, προμηθευτές και ειδικούς στην τεχνολογία
τροφίμων για να παρουσιάσουν πρόσθετα τροφίμων, συστατικά, αρώματα και άλλα σε μια μεγάλη
ομάδα αγοραστών από την Αίγυπτο, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. HOSTED BUYERS PROGRAM
Το Hosted Buyers Program είναι ένα πρόγραμμα που αφορά
B2B συναντήσεις και μέσω μιας πλατφόρμας παρουσιάζει
τους επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων και τους δίνει την
ευκαιρία να κανονίσουν συναντήσεις Β2Β με εκατοντάδες
επιλεγμένους αγοραστές από την Αίγυπτο και την ευρύτερη
περιοχή. Η πλατφόρμα αυτή διευκολύνει τις επιχειρήσεις και
μεγιστοποιεί την απόδοση των επενδύσεων για τους
συμμετέχοντες μέσω της επέκτασης του επιχειρηματικού
τους δικτύου και των συμφωνιών υπογραφής επί τόπου.
2. LIVE COOKING SHOW
Η εκδήλωση Live Cooking αποτελεί πόλο έλξης στην Διεθνή
Έκθεση Food Africa, καθώς οι επισκέπτες της απολαμβάνουν
μια εμπειρία mouthwatering. Ταλαντούχοι επαγγελματίες
και διεθνώς αναγνωρισμένοι σεφ της Αιγύπτου
επιδεικνύουν τις γαστρονομικές δεξιότητες και τη
δημιουργικότητά τους παρουσιάζοντας μοναδικά πιάτα
χρησιμοποιώντας υλικά και προϊόντα από τους χορηγούς
της επίδειξης. Όλες οι συνταγές συλλέγονται σε ένα
εύχρηστο βιβλίο μαγειρικής που διανέμεται στους
συμμετέχοντες χαροποιώντας όλους τους λάτρεις της μαγειρικής.
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3. SEA FOOD AFRICA
Η SeaFoodAfrica είναι μια ξεχωριστή ενότητα που έχει θέμα τα ψάρια και τα θαλασσινά. Οι
επισκέπτες της SEAFOODAFRICA θα βρουν μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα, αποξηραμένα και
συσκευασμένα ψάρια και θαλασσινά. Η SEAFOODAFRICA παρέχει μια πλατφόρμα στους
ενδιαφερόμενους του κλάδου και τους ενημερώνει για σχετικές εμπορικές και επιχειρηματικές
ευκαιρίες.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως:
δημητριακά, μπάρες, ξηροί καρποί και σπόροι, ελιές και ελαιόλαδο, ζωικά ή φυτικά λίπη, κρέας και
αλλαντικά, ψάρια και ιχθυρά, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, καφές, τσάι και μπαχαρικά, καθώς και
προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, μέλι, αναψυκτικά, χυμοί, νερό, μη αλκοολούχα ποτά κλπ.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η 6η Δ.Ε. FOODAFRICA θα προσελκύσει για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών
εισαγωγέων, επαγγελματιών λιανικής, διανομέων και χονδρεμπόρων, υπεραγορών, υπηρεσιών catering
(στρατού, αεροδρομίων κ.α), εστιατορίων, καφέ, ξενοδοχείων, αξιωματούχων της κυβέρνησης και
οργανισμών, κ.α. , που κυριολεκτικά διψούν να εισάγουν προϊόντα για να καλύψουν την ανεκπλήρωτη
ζήτηση για τρόφιμα.

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2018
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, ως η αποκλειστική αντιπρόσωπος
της έκθεσης για την Ελλάδα, διοργάνωσε με επιτυχία την ελληνική
συμμετοχή και το 2018, όπως το 2017, 2016 και το 2015. Το ελληνικό
περίπτερο προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, έχοντας ως
αποτέλεσμα την επί τόπου σύναψη σημαντικών εμπορικών συμφωνιών.
Για το 2020 η GREATGREEKEXPORTSANDTRADE έχει εξασφαλίσει χώρο
για το εθνικό περίπτερο, παρέχοντας στους Έλληνες εξαγωγείς μια
αξιόπιστη λύση για την είσοδο των προϊόντων τους στην Αφρική.

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Η GREATGREEKEXPORTSANDTRADE , η αντιπρόσωπος της FOODAFRICA για την Ελλάδα, έχει
εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για την συμμετοχή των Ελλήνων εξαγωγέων του κλάδου. Μέσα από μια
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λειτουργική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADEσας
προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση
FOODAFRICA τον Δεκέμβριο του 2020.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:

1. Ενοίκιο χώρου
2. Βασικό εξοπλισμό περιπτέρου (1 τραπέζι, 4
καρέκλες, 3 ράφια, 1 infocounter, μοκέτα,
φωτισμός 1 spotlight ανά 3τμ, ηλεκτρική
σύνδεση 13 amp,)
3. Γραφικά: προμετωπίδα με εταιρική σήμανση
4.Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου
5. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου από την
GREATGREEKEXPORTSANDTRADE .
6. Πρόσκληση διεθνών αγοραστών από την
διοργανώτρια εταιρεία IFPστα πλαίσια του
Hosted Buyers Program.
7. Διαχειριστική υποστήριξη από τα στελέχη της GREATGREEKEXPORTSANDTRADEγια την
εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και
καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, και παρουσία στελεχών σε περίπτωση που ο αριθμός των εταιριών
υπερβαίνει τις 5 εταιρείες.
8. Παροχή στοιχείων για την αγορά.
9. Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (υπηρεσίας διερμηνείας, ψυγείο,
τηλεόραση, dvd player, παροχή νερού, επιπρόσθετα γραφικά κ.λπ. )

CUSTOM MADE – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μπορεί να αναλάβει την
κατασκευή custom-made περιπτέρων για τη συμμετοχή σας στην
FOODAFRICA 2020 και η παρουσία σας θα είναι ξεχωριστή για τους
επισκέπτες και τους αγοραστές κατά τη διάρκεια της. Σε αυτήν την
περίπτωση το κόστος θα διαμορφωθεί αναλόγως. Η GREAT GREEK

EXPORTS AND TRADE είχε κατασκευάσει custom-made περίπτερα
σημαντικών ελληνικών εταιρειών στην συγκεκριμένη διοργάνωση.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των προϊόντων
τους αυτόνομα ή σε μαζική αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT GREEK EXPORTS AND

TRADE. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς
προϊόντων των εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε το χρόνο να
αποφασίσετε τον τρόπο μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να σημειώσετε ότι
για το κόστος της μαζικής μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την συνεργαζόμενη μεταφορική
εταιρεία της επιλογής σας ή της εταιρείας υπόδειξής μας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα

Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρίας προς την Επιχείρηση
– Εκθέτη ή με τη σύναψή συμφωνητικού και τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς εξόφλησης των
οικονομικών υποχρεώσεων και της τήρησης των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον
συνημμένο Κανονισμό από την Επιχείρηση-Εκθέτη.
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,
ΑλκιβιάδηςΚαλαμπόκης

Μαρία Σαρρή- Χριστοφή

ManagingDirector

Project Assistant
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