ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ FRUITLOGISTICA SPECIAL EDITION 2021
στη μεγαλύτερη έκθεση φρούτων και λαχανικών στον κόσμο
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Δ.Ε. FRUITLOGISTICA SPECIAL
EDITION από 18 έως 20 Μαΐου 2021 στο Βερολίνο, της Γερμανίας στο εκθεσιακό κέντρο Berlin ExpoCenter
City.
ΠΡΟΦΙΛ FRUITLOGISTICA SPECIAL EDITION 2021
Η Δ.Ε. FRUITLOGISTICA αποτελεί τη δημοφιλέστερη Διεθνή Έκθεση και σημείο συνάντησης για τους
επαγγελματίες του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
Η διεξαγωγή της Fruitlogistica 2021 θα γίνει στα πλαίσια νέων δεδομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας
της πανδημίας, για την διασφάλιση μιας ασφαλούς εκθεσιακής παρουσίας και επαφής μεταβάλλοντας την
σε μια ειδική μοναδική έκδοση - FRUITLOGISTICA SPECIAL EDITION 2021. Οι νέες συνθήκες είναι:
1. Μεταφορά στις 18-20 Μαΐου 2021 όπου ο καιρός έχει αρχίσει να
ζεσταίνει αποφεύγοντας τον κρύο καιρό του Φεβρουαρίου.
2. Περιορισμός εκθεσιακού χώρου (1/3) και προβολή
συγκεκριμένων κατηγοριών ώστε να διασφαλιστεί η προσέλκυση
μόνο των καλύτερων δυνατών αγοραστών, προμηθευτών,
συνεργατών και πελατών.
3. Δημιουργία υβριδικής έκδοσης. Παράλληλα με την φυσική σας
παρουσία στην έκθεση θα μπορέσετε να δημιουργήσετε και την
ψηφιακή σας συμμετοχή, ώστε να εξασφαλιστεί η επικοινωνία και
με τους επισκέπτες που δεν μπορούν να παραβρεθούν στο
εκθεσιακό κέντρο.
4. Παροχή προκαθορισμένων πακέτων συμμετοχής 9τμ, 18τμ κ.ο.κ
συμπεριλαμβάνοντας κόστος ενοικίασης χώρου, προκαθορισμένων
κατασκευών και ψηφιακής παρουσίας.
Προφίλ Έκθεσης – Στατιστικά Αγοράς Φρούτων και Λαχανικών
Η ίδια η Γερμανία αντιμετωπίζοντας τρομερές ελλείψεις σε
φρούτα και λαχανικά, ειδικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και
της ξηρασίας των δυο τελευταίων χρόνων, εισάγει ετησίως μεγάλες
ποσότητες φρέσκων προϊόντων. Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στα
φρούτα, το 15% της γερμανικής αυτάρκειας δείχνει σαφώς τις
τεράστιες ανάγκες εισαγωγής φρούτων όπως μπανάνες, πεπόνια,
εσπεριδοειδή, εξωτικά φρούτα κ.α. Ενώ παράλληλα, σημαντικές
είναι και οι εισαγωγές λαχανικών, όπως τομάτες, αγγούρια,
πιπεριές κ.ά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η χώρα μας βάσει στατιστικών από το
2016 μέχρι σήμερα βρίσκεται στις 5 σημαντικότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παραγωγής φρούτων με σημαντικότερες τις
εξαγωγές πορτοκαλιού, καρπουζιού, ακτινιδίου, ροδάκινου κ.α. και
μέσα στις 10 σημαντικότερες χώρες παραγωγής λαχανικών με πιο
χαρακτηριστικές τις εξαγωγές τομάτας, πιπεριάς, αγγουριού κ.α.
Η διοργάνωση του 2020 φιλοξένησε πάνω από 3.300 εκθέτες από
80 χώρες, ενώ το 1993 ξεκίνησε με μόλις μερικές δεκάδες εκθετών.
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Στον εκθεσιακό χώρο των 117.472 τμ. έδωσαν το παρόν πάνω από 72.000 επαγγελματίες πάνω από 130
χώρες. Πέραν της μεγάλης παρουσίασης ποιοτικών προϊόντων , μεγάλη σημασία δόθηκε στην “γνωριμία” με
σπουδαία τεχνολογικά επιτεύγματα , τα οποία αλλάζουν τους συμβατικούς κανόνες παραγωγής, συγκομιδής
και τυποποίησης των προϊόντων του κλάδου.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.fruitlogistica.de
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των επιχειρήσεων που παράγουν φρέσκα προϊόντα (φρούτα και λαχανικά),
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.
Συγκεκριμένα στη διοργάνωση του 2021 θα δοθεί έμφαση στα Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, και
παράλληλα στους τομείς Συσκευασίας, Μεταφοράς, Λιπασμάτων, Μηχανημάτων και Τεχνολογίας,
Τεχνολογίας Θερμοκηπίου, Εξοπλισμού καλλιέργειας.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΤΟ 2020
Η GREAT EXHIBITIONS διοργάνωσε μια πολύ δυναμική συμμετοχή 35 και πλέον ελληνικών εταιρειών του
κλάδου παρουσιάζοντας εντυπωσιακά και καλαίσθητα περίπτερα που απευθύνονται στις σύγχρονες
ανάγκες της εμπορικής έκθεσης. Η συμμετοχή της εταιρείας μας εμπλουτίστηκε με το σύνολο των Ελληνικών
Περιφερειών όπως την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας , την Περιφέρεια Κρήτης, την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και εταιρειών από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας δίνοντας τη δυνατότητα της προβολής και της παρουσίασης της ποικιλίας και του πλούτου των
προϊόντων τους. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως η Ελλάδα βρίσκεται στις κορυφαίες 10 χώρες ως προς το
μέγεθος της εκθεσιακής τους παρουσίας.

FRUITLOGISTICA 2020
FRUITLOGISTICA 2020
Στην ομάδα των εκθετών μας για το 2020 συμπεριλήφθηκαν νέες εξαγωγικές εταιρείες και η συμμετοχή
της GREAT EXHIBITIONS εμπλουτίστηκε με ποικιλία προϊόντων, όπως φράουλες, ακτινίδια, μήλα,
πορτοκάλια, καρπούζια, πατάτες, καλαμπόκι, πιπεριές, αγγουράκια, αχλάδια, ροδάκινα, σταφύλια,
βερίκοκα, βιολογικά προϊόντα κα.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ FRUITLOGISTICA SPECIAL EDITION 2021
Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει χώρο για τις συμμετοχές των Ελληνικών Εταιρειών σε αυτή την
ειδική εκδοχή της Fruitlogistica 2021, όπου οι συμμετοχές και ο εκθεσιακός χώρος περιορίζεται στο 1/3 σε
σχέση με προηγούμενες χρονιές.
Με βάση τις επίσημες οδηγίες της διοργανώτριας εταιρείας, τα διαθέσιμα περίπτερα είναι 18τμ, 36τμ και
54τμ για ανεξάρτητη συμμετοχή.
Η συμμετοχή των εκθετών είναι εφικτή με βάση τρεις διαφορετικούς σχεδιασμούς που περιγράφονται
αναλυτικά παρακάτω και περιλαμβάνει:
 Ενοικίαση ενδιάμεσου ή γωνιακού εκθεσιακού χώρου
 Επίπλωση αναλόγως του πακέτου συμμετοχής σας (business, brand, premium)
 Γραφικά αναλόγως του πακέτου συμμετοχής σας (business, brand, premium)
 Ασύρματο δίκτυο internet και πρόσβαση wifi
 Λειτουργικές ανάγκες: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ώρες τις έκθεσης, καθημερινός
καθαρισμός περιπτέρου
 Διαχειριστική υποστήριξη της συμμετοχής σας από στελέχη της Great Exhibitions
 Παροχή στοιχείων της αγοράς
 Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο περίπτερό σας
 Δυνατότητα μεταφοράς εκθεμάτων, με επιβάρυνση του εκθέτη (με βάση τον τελικό αριθμό των
εκθετών θα σας ενημερώσουμε σχετικά για το κόστος)
 Δυνατότητα επιπρόσθετου εξοπλισμού/ επίπλωσης, με επιβάρυνση του εκθέτη.
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την FRUITLOGISTICA SPECIAL EDITION 2021 τα πακέτα συμμετοχής είναι προκαθορισμένα από την
διοργάνωση και θα ακολουθηθεί το μοντέλο συμμετοχής χωρίς την δυνατότητα αλλαγών.

Business package:
Παροχές 18τμ για ανεξάρτητη συμμετοχή:
 Επίπλωση: 1 infocounter 0.70m, 1 σκαμπώ, 2 τραπέζια, 4
καρέκλες, 1 αποθήκη, 1 καλαθάκι απορριμμάτων
 Γραφικά: poster με γραφικά στους τοίχους και 1 logo στο
infocounter
Το περίπτερο των 36τμ έχει επιπρόσθετα 1 τραπέζι και 2
καρέκλες.
Το περίπτερο των 54τμ έχει επιπρόσθετα 2 τραπέζι και 4
καρέκλες.

Brand package:
Παροχές 18τμ για ανεξάρτητη συμμετοχή:

Επίπλωση: 1 infocounter 1.00m, 1 σκαμπώ, 2 τραπέζια, 4
καρέκλες, 1 αποθήκη με διακοσμητικό γραφικό, 1 καλαθάκι
απορριμμάτων

Γραφικά: poster με γραφικά στους τοίχους, γραφικό σε έναν
κεντρικό τοίχο, γραφικό στο διακοσμητικό στοιχείο αποθήκης
και 1 logo στο infocounter
Το περίπτερο των 36τμ έχει επιπρόσθετα 1 τραπέζι και 2 καρέκλες.
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Το περίπτερο των 54τμ έχει επιπρόσθετα 2 τραπέζι και 4 καρέκλες.

Premium package:
Παροχές 18τμ για ανεξάρτητη συμμετοχή:

Επίπλωση: 1 premium infocounter 1.30m, 1 σκαμπώ, 2
τραπέζια, 4 καρέκλες, 1 αποθήκη, 1 καλαθάκι απορριμμάτων, 1
κρεμαστό Banner, 1 διακοσμητικό τριγωνικό στοιχείο στον πίσω
τοίχο

Γραφικά: γραφικά σε όλους τους τοίχους, κεντρικό τοίχο,
γραφικό στο διακοσμητικό στοιχείο αποθήκης, 1 logo στο
infocounter, γραφικό στο κρεμαστό banner, γραφικό στο
διακοσμητικό τριγωνικό στοιχείο πίσω τοίχου
Το περίπτερο των 36τμ έχει επιπρόσθετα 1 τραπέζι και 2 καρέκλες.
Το περίπτερο των 54τμ έχει επιπρόσθετα 2 τραπέζι και 4 καρέκλες.

Αναβαθμισμένη Συμμετοχή GREAT EXHIBITIONS
Η GREΑT EXHIBITIONS σας δίνει την δυνατότητα να έχετε μια ολοκληρωμένη εκθεσιακή παρουσία.

Με περίπτερο από 9 τ.μ. στα πλαίσια ομαδικής συμμετοχής χωρίς διαχωριστικά πλαίσια και με ατομικό
εξοπλισμό. Οι παροχές είναι:
 Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου
 Κατασκευή με προκαθορισμένο πακέτο περιπτέρου τύπου business
 Eπίπλωση με εμπλουτισμένο ατομικό εξοπλισμό: 1 infodesk με 1 σκαμπό, 2 τραπέζια με 2 καρέκλες το
καθένα, 1 showcase, 1 καλαθάκι, αποθήκη,
 Γραφικά: 1 poster στον τοίχο, 1 Logo στο infodesk
 Ασύρματο δίκτυο internet και πρόσβαση wifi
 Λειτουργικές ανάγκες: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ώρες τις έκθεσης, καθημερινός καθαρισμός
περιπτέρου
 Μεταφορά εκθεμάτων μέχρι 10 κιβώτια από την Ελλάδα στο περίπτερό σας.
 Διαχειριστική υποστήριξη της συμμετοχής σας από στελέχη της Great Exhibitions
 Παροχή στοιχείων της αγοράς
 Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο περίπτερό σας

Με περίπτερο από 18 τ.μ. οι παροχές για το περίπτερο είναι:








Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου
Κατασκευή με προκαθορισμένο πακέτο περιπτέρου τύπου brand
Εμπλουτισμένη επίπλωση: 1 infodesk με 1 σκαμπό, 1 τραπέζι με 2 καρέκλες, 1 showcase, 1 καλαθάκι,
αποθήκη,
Γραφικά: poster με γραφικά στους τοίχους, γραφικό σε έναν κεντρικό τοίχο, γραφικό στο διακοσμητικό
στοιχείο αποθήκης και 1 logo στο infocounter
Ασύρματο δίκτυο internet και πρόσβαση wifi
Λειτουργικές ανάγκες: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ώρες τις έκθεσης, καθημερινός καθαρισμός
περιπτέρου
Μεταφορά εκθεμάτων μέχρι 10 κιβώτια από την Ελλάδα στο περίπτερό σας.
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Διαχειριστική υποστήριξη της συμμετοχής σας από στελέχη της Great Exhibitions
Παροχή στοιχείων της αγοράς
Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο περίπτερό σας

Με περίπτερο από 36 τ.μ. οι παροχές για το περίπτερο είναι:











Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου
Κατασκευή με προκαθορισμένο πακέτο περιπτέρου τύπου brand
Εμπλουτισμένη επίπλωση: 1 infodesk με 1 σκαμπό, 2 τραπέζια με 2 καρέκλες το καθένα, 2 showcases,
1 καλαθάκι, αποθήκη,
Γραφικά: poster με γραφικά στους τοίχους, γραφικό σε έναν κεντρικό τοίχο, γραφικό στο διακοσμητικό
στοιχείο αποθήκης και 1 logo στο infocounter
Ασύρματο δίκτυο internet και πρόσβαση wifi
Λειτουργικές ανάγκες: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ώρες τις έκθεσης, καθημερινός καθαρισμός
περιπτέρου
Μεταφορά εκθεμάτων μέχρι 10 κιβώτια από την Ελλάδα στο περίπτερό σας.
Διαχειριστική υποστήριξη της συμμετοχής σας από στελέχη της Great Exhibitions
Παροχή στοιχείων της αγοράς
Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο περίπτερό σας
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η GREAT EXHIBITIONS , μπορεί να οργανώσει μια άρτια καθόλα συμμετοχή Περιφερειών, Επιμελητηρίων,
Συνδέσμων Εξαγωγέων, κλαδικών Συνδέσμων και Συνεταιρισμών της Ελλάδος με πολλά προνόμια με
ιδιαίτερη και ξεχωριστή παρουσία για την ανάδειξη όλων των πλεονεκτημάτων αυτού του τύπου
συμμετοχής. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος σας, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για την
έγκαιρη εξασφάλιση προνομιακού χώρου.
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.
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 .

Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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