ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΜΕΓΑΛΥΤΕΡO ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Specialty Food Live! January 2021
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στo νέο διαδικτυακό γεγονός
Specialty Food Live! January 2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 19 ως 22 Ιανουαρίου 2021.
Η επιτυχία του πρώτου Special Food LIVE !, τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποτελεί έναν επιπρόσθετο
λόγο για την συμμετοχή σας στη Specialty Food Live! January 2021.
Η δεύτερη επανάληψη του Special Food LIVE! θα είναι μια All-inclusive εκδήλωση Digital market , όπου
οι εκθέτες και οι αγοραστές μπορούν να διεξάγουν επιχειρηματικές συναντήσεις.
Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε τα προϊόντα σας και να συνεργαστείτε με αγοραστές, διανομείς και
brokers στις ΗΠΑ. Το Specialty Food Live! January περιλαμβάνει νέα μοναδικά εκπαιδευτικά
προγράμματα καθώς επίσης και εκδηλώσεις εικονικής δικτύωσης.
Specialty Food Live! January 2021
To Specialty Food Live! January 2021 θα διεξαχθεί για 4 ημέρες δίνοντας την δυνατότητα έκθεσης των
προϊόντων σας σε ένα νέο διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον και περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
•

Βελτιωμένη λειτουργικότητα στο SalesMatch δίνοντας
περισσότερες πληροφορίες στους αγοραστές
SFA's Incubator Village και International Pavilions
Διαδικτυακές γευστικές δοκιμές
Νέα και μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα
Δυνατότητες συνομιλίας και τηλεδιάσκεψης με τους
αγοραστές
Θεματικές κοινόχρηστες αίθουσες
Διασκεδαστικά Events

To Specialty Food Live! January 2021 θα είναι ανοιχτό 24 ώρες για τις
4 ημέρες. Οι εκθέτες θα είναι διαθέσιμοι στα περίπτερα τους Showroom μεταξύ 11:00 π.μ. - 6:00 μ. μ τοπική ώρα Νέας Υόρκης κάθε
ημέρα.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Specialty Food live! January 2021
Η GREAT EXHIBITIONS πρωτοπόρος στις αλλαγές και τις τάσεις της αγοράς, σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στο νέο διαδικτυακό γεγονός Specialty Food Live! January 2021 προβάλλοντας τα
προϊόντα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω μιας εξαιρετικής πλατφόρμας, όπου σας δίνεται η
δυνατότητα για συνεργασία με αγοραστές λιανικής, χονδρικής, διανομείς και brokers στις ΗΠΑ.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει – Παρουσίαση των προϊόντων σας:
• Δημιουργία ψηφιακού εκθεσιακού χώρου με βίντεο, καταλόγους προϊόντων, εικόνες, pdf κ.λπ.
• 4 ημέρες διαδραστικότητας με αγοραστές
• Δυνατότητα προβολής απεριόριστών προϊόντων, συλλογές και brands στο εκθεσιακό σας περιβάλλον showroom
• Πρόσκληση σε πελάτες και νέους αγοραστές στο showroom σας
• Αντιστοιχία αγοραστή με βάση τι επιθυμίες του αγοραστή για προϊόντα
• Πρόσθετες ευκαιρίες προβολής των προϊόντων σας με διαθέσιμους αγοραστές
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Σύνδεση με Αγοραστές:
• Συνδεθείτε με αγοραστές μέσω του Sales Matching tool
• Δείτε τα προφίλ των αγοραστών και τις επιθυμίες τους για προϊόντα
• Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στο SalesMatch Leads σας
• Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε αγοραστές που βλέπουν τα προϊόντα σας
• Γίνεται ορατοί στους αγοραστές με βάση τους τύπους των προϊόντων σας
• On demand βιντεοκλήσεις αγοραστές
• Προγραμματισμένες συναντήσεις με αγοραστές μέσω Calendar
• Δυνατότητα αποδοχής αιτημάτων για διαδικτυακές συναντήσεις με αγοραστές
• Δυνατότητα επικοινωνίας με αγοραστές μέσω Live Chat

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,
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
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Specialty Food Live! 2021 – Participant Benefits
Virtual γευστικές δοκιμές (μόνο μέλη SFA)
• Δυνατότητα συμμετοχής σε Virtual γευστικές δοκιμές ανά κατηγορία προϊόντων
(περιορισμένη διαθεσιμότητα και επιπρόσθετο κόστος)
• Εκ των προτέρων αποστολή των προϊόντων σας στους αγοραστές
• Δοκιμές που διευκολύνονται από το SFA μέσω τηλεδιάσκεψης (Zoom)
• Δυνατότητα ερωτήσεων και απαντήσεων κατά την διαδικασία των Virtual γευστικών δοκιμών
• Έως και 30 αγοραστές ανά Virtual γευστική δοκιμή που έχουν ζητήσει τα προϊόντα σας

Participate in Amazing SFA Educational Content & Events
• Δυνατότητα παρακολούθησης σε ζωντανή σύνδεση εκπαιδευτικά προγράμματα ή παρακολούθηση
αργότερα στον δικό σας χρόνο
• Ακούστε από τους ηγέτες της βιομηχανίας για διάφορα ποικίλα θέματα που αντιμετωπίζει
βιομηχανία τροφίμων σήμερα
• Δυνατότητα συμμετοχής μια από τις διασκεδαστικές μας δραστηριότητες στο τέλος της ημέρας για να
συνδεθείτε με τους συναδέλφους σας

Πακέτα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•

Virtual Show Room μέλους SFA

•

Virtual Show Room για μη μέλη

•

Virtual γευστικές δοκιμές
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται ηλεκτρονικά κάνοντας Online Registration και την αντίστοιχή
με καταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής της στην διοργανώτρια εταιρεία κατόπιν συνεννόησης
μαζί μας.
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

Μαρία Γιακουμάκη

Managing Director

Senior Project Manager
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