ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
FOODEXPO 2021
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 7η Δ.Ε.
FOODEXPO από τις 6 έως τις 9 Μαρτίου 2021 στην Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο Athens
Metropolitan Expo με προτάσεις σε όλα τα Halls της έκθεσης.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. FOODEXPO αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφίμων και ποτών και σημείο
συνάντησης για τους επαγγελματίες των κλάδων οργανωμένης λιανικής, χονδρεμπορίου,
ξενοδοχείων και μαζικής εστίασης στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η έκθεση καλύπτει κάθε
τμήμα των επιχειρήσεων των τροφίμων και ποτών,
οι συμμετέχοντες είναι από όλες τις αγορές του
κόσμου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της
αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
κλάδου σε κάθε επίπεδο.
Η διοργάνωση του 2019 φιλοξένησε 1.350 εκθέτες
από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, και
σημειώθηκε αύξηση επισκεψιμότητας άνω του
70% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση.
Την έκθεση επισκέφθηκαν 3.500 διεθνείς
αγοραστές από 83 χώρες, αγορές-στόχους για τα
ελληνικά τρόφιμα και ποτά- δίνοντας μία
σημαντική διέξοδο στην εξωστρέφεια των
ελληνικών επιχειρήσεων, και αποτέλει το «όχημα» για να διαδοθεί στα πέρατα του κόσμου η
ποιοτική υπεροχή των ελληνικών Τροφίμων & Ποτών αλλά και να δημιουργηθούν συνέργειες
και να ανοίξουν εμπορικοί δρόμοι με αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές. Στη Foodexpo του
2019 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 17.500 B2B συναντήσεις με το πρόγραμμα
Διεθνών Αγοραστών Hosted Buyers.
Σημειώστε ότι η διοργάνωση της FOODEXPO 2020 αναβλήθηκε για το 2021.
Διατηρώντας τα ίδια ποιοτικά standards, με ακόμη υψηλότερο διαφημιστικό budget, με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών προβολής της
έκθεσης διεθνώς, η FOODEXPO 2021 θα σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία,
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προβλέποντας να αυξήσει κατά 25% τους εκθέτες της και αναμένεται να αποδοθούν τα
μέγιστα εμπορικά οφέλη για την εταιρεία σας.
Πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη έκθεση στη Ν.Α Ευρώπη η οποία σε μόλις 6
χρόνια κατάφερε να αυξήσει τα μεγέθη της -τόσο σε όγκο όσο και σε αριθμό εκθετών- κατά
500% !

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Χάρη στον άρτιο σχεδιασμό, τη μεγάλη διαφημιστική καμπάνια που προηγήθηκε και στις
στοχευμένες προωθητικές ενέργειες της, η FOOD EXPO 2021 αναμένεται να αυξήσει την
ποσοτική και ποιοτική υπεροχή της, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ επισκεψιμότητας.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα όπως:
Ελαιόλαδο και ελιές, γαλακτοκομικά και τυροκομικά, έτοιμα γεύματα και εδέσματα, ζυμαρικά,
δημητριακά και όσπρια, προϊόντα ζύμης και αρτοσκευάσματα, γλυκά, ζαχαρώδη και παγωτά,
κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, κατεψυγμένα τρόφιμα,
ιχθυηρά, φρέσκα/κατεψυγμένα/αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, καφέδες, ροφήματα,
μπύρες, αναψυκτικά, νερά και χυμούς, βιολογικά τρόφιμα και ποτά, υλικά συσκευασίας και
συστήματα αποθήκευσης, εξοπλισμός super market και καταστημάτων, φορείς και υπηρεσίες
πιστοποίησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.foodexpo.gr
ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η FOOD EXPO 2021 θα παρουσιάσει, στα πρότυπα όλων των μεγάλων διεθνών εκθέσεων, ένα
πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον
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κάθε επαγγελματία του κλάδου Τροφίμων & Ποτών. Επιδείξεις, ημερίδες, παρουσιάσεις,
πάνελ συζητήσεων, σεμινάρια και ομιλίες με την συμμετοχή κορυφαίων εισηγητών και
εκπροσώπων μεγάλων θεσμικών φορέων αναμένεται να πλαισιώσουν την FOOD EXPO 2021,
συνθέτοντας ένα άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα θεματικών events.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η συμμετοχή της GREAT EXHIBITIONS για το 2019 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με την
εταιρεία μας να διοργανώνει μια άρτια και ξεχωριστή παρουσία για 40 και πλέον μεγάλες
Ελληνικές εταιρείες. Τα περίπτερα της GREAT EXHIBITIONS ξεχώρισαν για μια ακόμη φορά με
τον καλαίσθητό σχεδιασμό τους, τη λειτουργικότητά τους και την υψηλή αισθητική τους και
βρίσκονταν
σε
όλα
τα
halls
της
έκθεσης.

Custom- made κατασκευή 2019

Custom- made κατασκευή 2019

Ομαδική κατασκευή 2018

Ομαδική κατασκευή 2019
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Ομαδική κατασκευή 2019

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021 – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ

Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στα Hall 2, Hall 3, Hall 4 για την
συμμετοχή των Ελλήνων παραγωγών. Μέσα από μια καλαίσθητη και λειτουργική παρουσία, η
ομάδα της GREAT EXHIBITIONS θα υποστηρίξει την ολοκληρωμένη και επιτυχημένη
παρουσίαση των προϊόντων σας στην FOOD EXPO 2021, με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές
προτάσεις.
Η συμμετοχή της GREAT EXHIBITIONS για το 2021, θα είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με τις
προηγούμενες χρονιές, με αναβαθμισμένη κατασκευή, εμπλουτισμένη με στοιχεία που θα
ξεχωρίσουν τόσο για την αισθητική τους όσο και για την λειτουργικότητα τους. Έχουμε σχεδιάσει μια
διαφορετική προσέγγιση, που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων.
Παράλληλα, θα γίνουν διάφορες προωθητικές δράσεις που θα ενισχύσουν την παρουσία και
συμμετοχή των εκθετών της GREAT EXHIBITIONS.

Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή
έκθεση FOODEXPO τον Μάρτιο 2021.
Προαιρετική Ενέργεια: Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή οργάνωση ποιοτικών
συναντήσεων με τους προσκεκλημένους αγοραστές από το πρόγραμμα Hosted Buyers, για
την συμπερίληψη σας στις Β2Β συναντήσεις του 2021, εφόσον το επιθυμείτε, θα πρέπει να
καταβάλετε παράλληλα το συμβολικό αντίτιμο των 200€ ανά εταιρεία όπως ορίζει η
διοργανώτρια εταιρεία FORUM Α.Ε.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Η συμμετοχή σας στην FOOD EXPO περιλαμβάνει:
1. Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού
χώρου σε όλες τις αίθουσες
2. Aναβαθμισμένη
ξύλινη,
πολυτελή,
καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική
σήμανση κατασκευή περιπτέρου
3. Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό
περιπτέρου (τραπέζια, καρέκλες,
φωτιζόμενες βιτρίνες, info counters κα)
4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου
(κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός κλπ)
Kατασκευαστική πρόταση
για την Foodexpo 2021
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5. Γραφικά της εταιρείας σας με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας. Υπάρχει
δυνατότητα κάλυψης όλου του περιπτέρου με γραφικά της εταιρείας σας και το κόστος
αυτών θα καλυφθεί από τον κάθε εκθέτη ξεχωριστά.
6. Βασική καταχώρηση με αλφαβητική σειρά στον επίσημο έντυπο, ηλεκτρονικό και mobile
κατάλογο της έκθεσης
7. Άριστη εξυπηρέτηση από την ομάδα της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία
της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη
τη διάρκεια της έκθεσης
8. Β2Β συναντήσεις με Food importers μέσω του Hosted Buyers Program της διοργανώτριας
εταιρείας- εφόσον το επιθυμείτε με κόστος 200€ ανά εταιρεία
9. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., dvd
player, σύνδεση internet, ψυγείο, λοιπός εξοπλισμός, επιπρόσθετα γραφικά κλπ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους συμμετέχοντες του 2020, η συμμετοχή τους, οι καταβολές τους, ο
σχεδιασμός και η κατασκευή του περιπτέρου τους, ισχύει και για το 2021, με βάση και την
ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας FORUM.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Η’ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η GREAT EXHIBITIONS σας δίνει τη δυνατότητα
συμμετοχής στη FOODEXPO με την εξασφάλιση
προνομιακού χώρου στα Hall 2, Hall 3 και Hall 4
με τη δική σας ειδική κατασκευή (custom made)
που θα αναδείξει την υψηλή ποιότητα και την
ιδιαίτερη ταυτότητα των προϊόντων σας
πολλαπλασιαστικά. Η GREAT EXHIBITIONS έχει
κατασκευάσει υψηλής αισθητικής περίπτερα για
μεγάλες εταιρείες του κλάδου των τροφίμων και
ποτών.
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. Τα συγκεκριμένα

GREAT EXHIBITIONS ,
Κώστα Βάρναλη 11, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή οικονομική προσφορά.
Ζητείστε να δείτε το portfolio μας με τις ειδικές κατασκευές και επισκεφτείτε το site μας
www.greatexhibitions.gr για να δείτε το πρόγραμμα του 2020 και του 2021.
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 παρόντα 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.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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Ελισάβετ Μπίμη
Junior Project Manager

