ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να
συμμετέχετε στη
Δ.Ε. FOODEXPO
από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου 2022 στην Αθήνα,
στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo,
με προτάσεις σε όλα τα Halls της έκθεσης.

Great Exhibitions Food Expo 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
Η FOOD EXPO, η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών
στην Ν.Α. Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες του είδους
της διεθνώς, επιστρέφει δυναμικά 12-14 Μαρτίου 2022, στο
Metropolitan Expo!
Με 1.350 Έλληνες και ξένους εκθέτες και 3.500 σημαντικούς
διεθνείς αγοραστές, η FOOD EXPO 2022 έρχεται να
επιβεβαιώσει και πάλι την ηγετική της θέση στην ευρύτερη
περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και να ενισχύσει ακόμη
περισσότερο το διεθνή της χαρακτήρα.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Επισκέπτες
Έλληνες Επισκέπτες
Hyper Μarkets ·Super Μarkets ·Cash & Carry
Discount Μarkets - Mini Markets
Xονδρεμπόριο τροφίμων & ποτών
Παραδοσιακά παντοπωλεία · Delicatessen
Καταστήματα βιολογικών προϊόντων
Εστιατόρια · Catering · Wine bars
Κρεοπωλεία · Iχθυοπωλεία · Οπωροπωλεία
Ξενοδοχεία · Ξενώνες · F&B Managers · Chefs
Καφετέριες · Lounge Bars · Aρτοζαχαροπλαστεία
Κάβες · Καφεκοπτεία · Ζαχαρώδη
Ξένοι αγοραστές & Ηosted Buyers
Super Markets · Hyper Markets
Food Servers
Food & Wine Importers
Wholesalers · Distributors · Brokers
Delicatessen stores

Aν θέλετε να δείτε περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε και
την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης:
www.foodexpo.gr

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Nέοι τομείς
Ο κλάδος των
βιολογικών προϊFOOD όντων είναι από
τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διεθνώς. Η FOOD EXPO,
ανταποκρινόμενη στις τάσεις
της αγοράς, εγκαινιάζει έναν
τομέα μεβιολογικά προϊόντα.
Η αυξημένη ζήτηση για ελληνικά
&
φρέσκα φρούτα
και λαχανικά από Έλληνες και
ξένους αγοραστές, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου
τομέα για τα προϊόντα αυτά.

Δυναμική επιστροφή και της Oenotelia!
H επιστροφή της FOOD EXPO δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την Oenotelia,
η οποία χάρη στον αυστηρά επαγ- γελματικό της χαρακτήρα, το υψηλό ποιοτικό
της επίπεδο και τη συμμετοχή σε αυτήν των πιο σπουδαίων εταιρειών που
παράγουν και υπογράφουν τα πιο εκλεκτά ελληνικά κρασιά και αποστάγματα,
θα ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις της οινικής αγοράς.

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.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ 2022
Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στα Hall 1, Hall 2, Hall 3, Hall 4
για την συμμετοχή των Ελλήνων παραγωγών.
Η συμμετοχή σας στην FOOD EXPO περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου σε όλες τις αίθουσες
Aναβαθμισμένη ξύλινη, πολυτελή, καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική
σήμανση κατασκευή περιπτέρου
Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (τραπέζια, καρέκλες, φωτιζόμενες
βιτρίνες, info counters κα)
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός κ.λπ.)
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.
Βασική καταχώρηση με αλφαβητική σειρά στον επίσημο έντυπο, ηλεκτρονικό και
mobile κατάλογο της έκθεσης
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
Β2Β συναντήσεις με Food importers μέσω του Hosted Buyers Program της
διοργανώτριας εταιρείας- εφόσον το επιθυμείτε με κόστος 200€ ανά εταιρεία
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v.,
DVD player, σύνδεση internet, ψυγείο, λοιπός εξοπλισμός, επιπρόσθετα γραφικά κ.λπ.)

Η GREAT EXHIBITIONS σας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στη
FOODEXPO με την εξασφάλιση προνομιακού χώρου στα Hall 1,
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 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.

ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλέπε κανονισμός συμμετοχής) και
μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:
α) Άμεση προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής σας, που είναι απαραίτητη για την κράτηση του χώρου
σας άμεσα
β) Καταβολή 35% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 31/10/2021
γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 35% μέχρι τις 31/1/2022 και μετά την οριστικοποίηση των τ.μ. που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη.
- Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι τις 1/3/2022. Η τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας της έκθεσης.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360 00 2330 001 008 / ΙΒΑΝ: GR50 0140 3600 3600 0233 0001 008
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715 / ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ
EUROBANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0026.0006.41.0201829004 / IBAN: GR32 0260 0060 0004 1020 1829 004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ

Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την
επωνυμία της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080 ή στο
info@greatexhibitions.gr

