ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SPECIALITY & FINE FOOD ASIA (SINGAPORE) 2021/
RESTAURANT,PUB,BAR ASIA 2021/MΕΑΤ & POULTRY ASIA 2021/SPECIALITY COFFEE & TEA ASIA 2021
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η GREAT EXHIBITIONS αντιλαμβανόμενη το ενδιαφέρον των Ελλήνων εξαγωγέων να επεκτείνουν τις
πωλήσεις τους σε νέες αγορές με προοπτικές, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διεθνή εκθέση Speciality
& Fine Food Asia 2021/RESTAURANT, PUB, BAR ASIA 2021/MΕΑΤ & POULTRY ASIA/SPECIALITY COFFEE &
TEA ASIA 2021 που θα πραγματοποιηθεί στην Σιγκαπούρη από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 στο εκθεσιακό
κέντρο Suntec Singapore.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Σιγκαπούρη όπου πραγματοποιείται η διεθνής έκθεση Speciality & Fine Food Asia 2021/RESTAURANT,
PUB, BAR ASIA 2021/MΕΑΤ & POULTRY ASIA 2021/ SPECIALITY COFFEE & TEA ASIA 2021 είναι ένας
προορισμός
γαστρονομικoύ
ενδιαφέροντος με κατοίκους υψηλού
βιοτικού επιπέδου. Η Σιγκαπούρη είναι
ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή
της ΝΑ Ασίας. Με την συμφωνία
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
και
της
Σιγκαπούρης που έχει τεθεί σε
εφαρμογή
από
21/11/2019,
καταργούνται σταδιακά όλοι οι δασμοί
μεταξύ των δύο μερών. Η συμφωνία
αυτή αναμένεται να διευκολύνει ακόμη
περισσότερο το εμπόριο αγαθών όπως
τα τρόφιμα, ποτά και άλλα προϊόντα και
η διάθεσή τους στην αγορά της Σιγκαπούρης θα γίνεται σε χαμηλότερες και συνάμα ανταγωνιστικές τιμές.
Η Speciality & Fine Food Asia αποτελεί το κορυφαίο σημείο συνάντησης στη ΝΑ Ασία των παραγωγών και
προμηθευτών χειροποίητων, γκουρμέ τροφίμων και ποτών υψηλής ποιότητας με τους μεγάλους αγοραστές
από το χώρο της χονδρικής, του λιανεμπορίου, του foodservice και του ξενοδοχειακού κλάδου. To 2019 η
έκθεση προσέλκυσε 4.200 επισκέπτες και 196 εκθέτες.
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Μέσα στο εκθεσιακό της SPECIALITY & FINE FOOD ASIA 2021 δημιουργήθηκε ένας ειδικός χώρος που
παρουσιάζονται προϊόντα που απευθύνονται σε επισκέπτες Ho.Re.Ca, ο οποίος λειτουργεί παράλληλα ως
έκθεση RESTAURANT, PUB, BAR. H RESTAURANT, PUB, BAR είναι το καλύτερο σημείο συνάντησης για
όσους αναζητούν μοναδικές ιδέες, προϊόντα και λύσεις για να ανεβάσουν το bar και την επιχείρησή τους
και να ευχαριστήσουν τους πελάτες τους. Οι δύο χώροι SPECIALITY & FINE FOOD ASIA 2021 και
RESTAURANT, PUB, BAR ASIA 2021 συνυπάρχουν σαν ένας ενιαίος χώρος και με τον τρόπο αυτό οι εκθέτες
έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται ενδιαφερόμενους και από τις δύο κατηγορίες εμπορικών επισκεπτών.
Στην έκθεση λειτουργεί και επιπλέον εκθεσιακός χώρος για ΜΕΑΤ & POULTRY προϊόντα που αναμένεται να
έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σιγκαπούρης, θα διευκολυνθεί η εξαγωγή των προϊόντων κρέατος, καθότι η
Σιγκαπούρη αναγνωρίζει πλέον τα πιστοποιητικά ελέγχου και ασφάλειας της Ευρωπαικής Ένωσης και
σταματούν οι επιτόπιοι έλεγχοι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Σιγκαπούρης στις εξαγωγικές μονάδες των
χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης.
Επίσης για φέτος θα λειτουργήσει στην έκθεση η πλατφόρμα COFFEE & TEA η οποία αναμένεται να
συγκεντρώσει παραγωγούς και εμπόρους του κλάδου που αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

















Προϊόντα Αρτοποιίας και Γλυκά
Τυροκομικά προϊόντα
Σοκολάτα
Ψάρια και θαλασσινά
Free-from προϊόντα
Κατεψυγμένα προϊόντα
Halal
Μαρμελάδες
Κρέας και πουλερικά
Λάδι, ξύδι, σάλτσες
Σνακ
Μη Αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό
Μπύρες
Καφές και τσάι
Λικέρ και οινοπνευματώδη ποτά
Κρασί, σαμπάνια, αφρώδης οίνος

 Εξοπλισμός και προμήθεια προϊόντων
μαγειρικής, καθαρισμού, αποθήκευσης
και σερβιρίσματος
 Ποτήρια και μαχαιροπίρουνα
 Προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας
 Προϊόντα και προτάσεις συσκευασίας
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Εμπορικοί επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων και γνώσεων παρεβρίσκονται στην έκθεση. Επιπλέον, την
έκθεση επισκέπτονται αγοραστές, υπεύθυνοι προμηθειών και εισαγωγείς από λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο,
αεροπορικές εταιρείες, online καταστήματα, πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα
υγιεινών τροφίμων, ανεξάρτητες αλυσίδες, αλυσίδες μπαρ, και ειδικοί της αγοράς τροφίμων, ποτών και
εφοδιασμού Ho.Re.Ca της Ασίας όπως μπαρίστας, σομελλιερ, σεφ, μπάρμεν κλπ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις και B2B συναντήσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με την έκθεση με σκοπό την ενημέρωση
εκθετών και επισκεπτών και την ανταλλαγή πληροφοριών για το μέλλον της αγοράς τροφίμων και ποτών
στη ΝΑ Ασία. Πιο αναλυτικά:









Fine Food Live: Mε επικεφαλής τους κορυφαίους σεφ, οι εκδηλώσεις γευσιγνωσίας είναι ο
καλύτερος τρόπος ενημέρωσης για τις τελευταίες τάσεις στις εποχιακές γεύσεις και την ανάπτυξη
των μενού.
Asia Food Innovation Awards: Τα βραβεία αριστείας που απονέμονται έχουν διεθνή
αναγνωρισιμότητα.
Investor Pitching Series: Δίνει τη δυνατότητα στις νέες εταιρείες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους
και να πραγματοποιήσουν πολύτιμες επαφές στον τομέα της χρηματοδότησης και της επένδυσης.
Πάνελ συζήτησης και Masterclasses: Στις συζητήσεις με τους ειδικούς αναζητούνται ιδέες και
λύσεις για θέματα που αφορούν τον κλάδο τροφίμων και ποτών.
Ideal Bar of the Future: Σχεδιασμός και παρουσίαση του ιδανικού μπαρ του μέλλοντος με βάση
στοιχεία ερευνών από καταναλωτές και παράγοντες της αγοράς.
The Bar Awards: Η συνεργασία των διοργανωτών με το θεσμό Bar Awards ενισχύει ακόμη
περισσότερο την προβολή της έκθεσης.
Singapore National Coffee Championship 2021: Για πρώτη φορά η έκθεση θα φιλοξενήσει το
πρωτάθλημα καφέ Σιγκαπούρης στα δρώμενα του οποίου περιλαμβάνονται η ανάδειξη του
μπαρίστα πρωταθλητή, η ανάδειξη του πιο δημιουργικού στην τέχνη του latte art barista, του
καλύτερου παρασκευαστή καφέ φίλτρου με το χέρι κ.α.

HOSTED BUYERS
Το Hosted Buyers πρόγραμμα που θα φιλοξενήσει η έκθεση, συγκεντρώνει επιλεγμένους αγοραστές που
καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους εκθέτες.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Το 2019 η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση με ιδιαίτερη επιτυχία
για τους συμμετασχόντες εκθέτες που έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.

SFFΑ 2019, Ατομική συμμετοχή

SFFΑ 2019, Ατομική συμμετοχή

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021
Η GREAT EXHIBITIONS, έχει εξασφαλίσει έναν ιδιαίτερα προνομιακό χώρο για την Ελληνική Συμμετοχή
και σας προσκαλεί να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην διεθνή έκθεση SPECIALITY FINE
FOOD FAIR ASIA (Singapore)/Restaurant-Pub-Bar 2021/MΕΑΤ & POULTRY ASIA 2021/SPECIALITY COFFEE
& TEA ASIA 2021.
Με βάση τον κανονισμό της έκθεσης, ο ελάχιστος χώρος που μπορεί να διατεθεί σε μεμονωμένο εκθέτη
είναι τα 9 τμ. Εξαίρεση είναι οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στον ειδικό χώρο του START UP VILLAGE
(λεπτομέρειες παρακάτω).
Η συμμετοχή στην έκθεση θα γίνει με shell scheme, όμως η GREAT EXHIBITIONS προκειμένου να
υποστηρίξει την παρουσία σας, προσφέρει δομή upgraded shell scheme και θα σας παρέχει επιπλέον:
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1 infocounter
1 επιδαπέδια βιτρίνα
2 ράφια
1 γραφικό στην μπροστινή όψη του infocounter
Γραφικό που να καλύπτει 1 πάνελ
Προμετωπίδα με εταιρικό όνομα
Μοκέτα
1 τραπέζι (2 τραπέζια για περίπτερα άνω των 15 τμ)
3 καρέκλες (6 καρέκλες για περίπτερα άνω των 15 τμ)
Κάδο απορριμάτων
1 πρίζα (2 πρίζες για περίπτερα άνω των 15 τμ)
3 spotlight (6 spotlight για περίπτερα άνω των 15 τμ)

SFFΑ 2019, Ατομική συμμετοχή
Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον εξοπλισμό στο περίπτερο σας, η GREAT EXHIBITIONS θα σας τον
εξασφαλίσει με το αντίστοιχο κόστος.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο κανονισμός της έκθεσης απαιτεί την υποχρεωτική εξασφάλιση ασφάλειας
αστικής ευθύνης (public liability insurance), την οποία θα πρέπει ο κάθε εκθέτης να αγοράσει μεμονωμένα
και ανεξάρτητα από το κόστος της συμμετοχής του.
START UP VILLAGE
Για νεοεισερχόμενες εταιρείες στην αγορά της Σιγκαπούρης ή όσες
δραστηριοποιούνται στην αγορά λιγότερο από 3 χρόνια, υπάρχει η
δυνατότητα συμμετοχής στον ειδικό χώρο START UP VILLAGE που
φιλοξενεί περίπτερα 4 τμ με τον ανάλογο εξοπλισμό.
Το Start up village δίνει επιπλέον κίνητρο στις νέες εταιρείες για
τη συμμετοχή τους στην έκθεση. Στην περίπτωση που σας
ενδιαφέρει η συμμετοχή σας στο START UP VILLAGE, παρακαλώ
ζητήστε μας προσφορά.

SFFΑ 2019, Start up συμμετοχή
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
Η παρουσία της εταιρείας σας σαν εκθέτης στη SPECIALITY FINE FOOD FAIR ASIA 2021 με την κατάλληλη
προετοιμασία από τη μεριά σας και τη δική μας υποστήριξη και τεχνογνωσία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά
στην επίτευξη των εμπορικών στόχων και του οράματος της εταιρείας σας:








Να αναπτύξετε και να προωθήσετε τις πωλήσεις σας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Να αποκτήσετε και να επιλέξετε νέους συνεργάτες (διανομείς, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους,
αγοραστές).
Να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και της εταιρικής ταυτότητάς σας, μέσα από
την αυξημένη επισκεψιμότητα της έκθεσης αλλά και μέσα από προβολή της έκθεσης σε social
media, επίσημους καταλόγους κλπ τα οποία γνωστοποιούνται όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και
σε όλο το ενδιαφερόμενο κοινό.
Να συναντήσετε από κοντά τους υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτες σας και όλους τους key players
της αγοράς που σας ενδιαφέρει. Παρ’ όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία πλέον προσφέρει
εναλλακτικούς και γρήγορους τρόπους επικοινωνίας, η προσωπική επαφή εξακολουθεί να είναι
πολύτιμη και να συμβάλλει τα μέγιστα στην δημιουργία και τη διατήρηση του «κλίματος αγοράς»
και του «κλίματος εμπιστοσύνης» ανάμεσα στα συναλλασσόμενα μέρη.
Να αναπτύξετε το δίκτυο γνωριμιών σας, να γνωρίσετε τον ανταγωνισμό, καινοτόμα προϊόντα, και
να εκτιμήσετε τις δυνατότητες επέκτασης σας σε νέες αγορές.
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 EXHIBITIONS. 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 και θα τιμολογηθείτε απευθείας από την
συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας.
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.
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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,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Ιωάννα Σιαφάρα

Managing Director

Project Assistant
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