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Το Μέλλον Ανήκει στη Νέα Γενιά Βιολογικών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη Διαδικτυακή εκδοχή της BIOFACH 2021
BIOFACH Especial
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η GREAT EXHIBITIONS σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 32η διεθνή έκθεση BIOFACH 2021 eSPECIAL, που θα
πραγματοποιηθεί σε καθαρά ψηφιακή μορφή από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2021.
Παράλληλα με την BIOFACH 2021 eSPECIAL θα πραγματοποιηθεί και η έκθεση VIVANESS 2021 eSPECIAL, στην οποία
θα παρουσιάζονται οργανικά και φυσικά προϊόντα προσωπικής φροντίδας.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. BIOFACH-VIVANESS είναι η κορυφαία εμπορική
έκθεση τροφίμων στον τομέα των βιολογικών προϊόντων σε
παγκόσμιο επίπεδο και κατέχει ηγετική θέση τόσο στην
ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και στην Αμερική, την Κίνα, την
Ιαπωνία και την Ινδία.
Το 2020 η έκθεση κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχής με την
παρουσία 3.792 εκθετών από 110 χώρες. Περισσότεροι από
47.000 εμπορικοί επισκέπτες από 136 χώρες που
παραβρέθηκαν στην έκθεση, ενημερώθηκαν για τις νέες εξελίξεις, τις τάσεις και τις καινοτομίες από όλο τον
κόσμο. Στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης δόθηκε η ευκαιρία στους παραγωγούς των βιολογικών προϊόντων
και φυσικών και οργανικών καλλυντικών να συναντηθούν με αγοραστές, εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών και
να κλείσουν νέες συνεργασίες.
Για ακόμη μια φορά στην BIOFACH αναδείχτηκε η ποιότητα των ελληνικών βιολογικών προϊόντων στην διεθνή
αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης www.biofach.de.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Στην έκθεση παρουσιάζονται προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών όπως:
- ΦΡΕΣΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: φρούτα και λαχανικά, κρέατα, ψάρια και θαλασσινά, γαλακτοκομικά, υποκατάστατα
κρέατος- γάλακτος, τυριά, αυγά, προϊόντα delicatessen κ.ά.
- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:
α) όσπρια, αρτοσκευάσματα, προϊόντα τομάτας, έτοιμες σάλτσες, καρυκεύματα, ξύδι, ελαιόλαδο, μαγειρικά
λίπη, κονσερβοποιημένα προϊόντα, έτοιμα γεύματα, γλυκαντικές ουσίες
β) ξηροί καρποί, σοκολάτα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αλμυρά σνακ, μπισκότα
γ) δημητριακά, μέλι, μαρμελάδες, antipasti, προϊόντα διαίτης, συμπληρώματα διατροφής, παιδικές τροφές
δ) χυμοί, αναψυκτικά, νερό, τσάι, καφές, ζεστά ροφήματα, μη αλκοολούχα και αλκοολούχα ποτά, κρασί, μπύρα
κ.ά.
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ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: κρέας, ψάρια και θαλασσινά, κατεψυγμένες ζύμες, φρούτα και λαχανικά, παγωτά κ.ά.
Καθώς και άλλα προϊόντα, όπως:
- Φυσικά καλλυντικά
- Ζωοτροφές
- Σπόροι και φυτά
- Υφάσματα
- Τεχνολογία
- Απορρυπαντικά
- Πρώτες ύλες
Απαραίτητη για τη συμμετοχή των εταιρειών στην BIOFACH 2021 είναι η προσκόμιση των πιστοποιητικών των
προϊόντων τους από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
Οφέλη απο την Συμμετοχή σας
Ως εκθέτης BIOFACH eSPECIAL / VIVANESS eSPECIAL θα έχετε την ευκαιρία όχι μόνο να παρουσιάσετε το προφίλ και
τα προϊόντα της εταιρείας σας, αλλά και την συμμετοχή της ομάδα σας στον αγώνα για νέες επαφές και
συναρπαστικές τάσεις & καινοτομίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Εκτός από την παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων σας, δίνεται βάση στην δια δραστικότητα μεταξύ των
αγοραστών και εκθετών κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εκδήλωσης.
Η ομάδα σας μπορεί να επιλέξει από μια γκάμα επιλογών επικοινωνίας ώστε να έρθει σε άμεση επαφή με
υπάρχοντες και δυνητικούς αγοραστές.
Η ψηφιακή πλατφόρμα ολοκληρώνεται με το Συνέδριο BIOFACH και VIVANESS που θα έχει παγκόσμια εμβέλεια και
θα προσφέρει επαγγελματικό διάλογο και δικτύωση. Η συμμετοχή στο Συνέδριο περιλαμβάνεται ήδη στο πακέτο
συμμετοχής.
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Πακέτα Συμμετοχής 2021
BASIC package

* Καταχώρηση στον αλφαβητικό κατάλογο εκθετών (όνομα εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας – μέχρι 5 άτομα
επικοινωνίας, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογότυπο και περιγραφή εταιρείας με δυνατότητα
ανανέωσης του company profile)
* Προβολή ενός προϊόντος (1 φωτογραφία, 1 video, 1 κείμενο)
* Δημοσίευση ενός εγγράφου PDF - flyer
* Συμμετοχή στο Digital Matchmaking
* Δυνατότητα Chat, δυνατότητα βιντεοκλήσεων 1:1 και διαδικτυακoύ προγραμματισμού ραντεβού
* Πέντε exhibitor passes - κωδικοί πρόσβασης στο ψηφιακό περίπτερο
* Δέκα ηλεκτρονικοί κωδικοί (e codes ) - προσκλήσεις αγοραστών. Eπιπρόσθετα e-codes κοστίζουν 10 ευρώ το
τεμάχιο
* Πρόσβαση στο Συνέδριο
STANDARD package
Επιπρόσθετα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο basic package:
* Ενσωμάτωση εννέα επιπλέον προϊόντων (=δέκα συνολικά)
* Δημοσίευση δύο επιπλέον εγγράφων PDF – flyer (τρία συνολικά)
* Ενσωμάτωση ενός βίντεο
* Ενσωμάτωση δέκα εικόνων
* Λίστα επαφών μετά το πέρας της έκθεσης που περιλαμβάνει στοιχεία επισκεπτών με τους οποίους υπήρξε
επικοινωνία
* Πέντε επιπλέον exhibitor passes – κωδικοί πρόσβασης στο ψηφιακό περίπτερο (δέκα συνολικά)
* Δέκα ηλεκτρονικοί κωδικοί – προσκλήσεις αγοραστών (είκοσι συνολικά). Eπιπρόσθετα e-codes κοστίζουν 10
ευρώ το τεμάχιο.
PREMIUM package
Επιπρόσθετα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο basic package:
* Λειτουργία άμεσης κλήσης βίντεο
* Δημιουργία ψηφιακής αίθουσας για συζητήσεις
* Ενσωμάτωση δεκαπέντε επιπλέον προϊόντων (είκοσι πέντε συνολικά)
* Δημοσίευση τεσσάρων επιπλέον εγγράφων PDF - flyer (επτά συνολικά)
* Ενσωμάτωση δύο επιπλέον βίντεο και ενός κύριου βίντεο (τέσσερα συνολικά)
* Ενσωμάτωση δεκαπέντε επιπλέον εικόνων (είκοσι πέντε συνολικά)
* Eκτεταμένη λίστα επαφών μετά το πέρας της έκθεσης που περιλαμβάνει στοιχεία επισκεπτών με τους οποίους
υπήρξε επικοινωνία ή που επισκέφτηκαν το περίπτερο
* Δέκα επιπλέον exhibitor passes -κωδικοί πρόσβασης στο ψηφιακό περίπτερο (είκοσι συνολικά)
* Τριάντα ηλεκτρονικοί κωδικοί – προσκλήσεις αγοραστών (πενήντα συνολικά). Eπιπρόσθετα e-codes κοστίζουν
10 ευρώ το τεμάχιο.

Δείτε εδώ την λεπτομερή περιγραφή των διαθέσιμών πακέτων και εδώ τους όρους συμμετοχής.
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Όροι Συμμετοχής
Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Για περισσότερες πληροφορίες η οποιοδήποτε ενημέρωση για την συμμετοχή σας στην BIOFACH Especial 2021
μπορείτε να απευθύνεστε με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο 210 7755080.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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