ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στη
διεθνή έκθεση BIOFACH 2022,
που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο της
Νυρεμβέργης
15-18 Φεβρουαρίου 2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Η Δ.Ε. BIOFACH-VIVANESS είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση τροφίμων
στον τομέα των βιολογικών προϊόντων και κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως
στον τομέα αυτό.



Για το 2022 η φυσική παρουσία στην έκθεση συνδυάζεται με τα
πλεονεκτήματα του διαδικτυακού χώρου, παρέχοντας τη δυνατότητα
στους εκθέτες να επωφεληθούν και από την χρήση της ψηφιακής
πλατφόρμας.



Στην έκθεση του 2022 θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της
ασφαλούς μετακίνησης στον εκθεσιακό χώρο. Οι υγειονομικοί κανόνες
στην έκθεση BIOFACH 2022 συναποφασίζονται με τις υγειονομικές αρχές του
κρατιδίου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

• Στην έκθεση του 2020 συμμετείχαν 3.792 εκθέτες από 110 χώρες.
• Περισσότεροι από 47.000 εμπορικοί επισκέπτες από 136 χώρες παρευρέθηκαν
στην έκθεση και ενημερώθηκαν για τις νέες εξελίξεις και καινοτομίες στον τομέα.
• Σημαντικές συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο της
Νυρεμβέργης στις συναντήσεις παραγωγών βιολογικών προϊόντων και φυσικών και
οργανικών καλλυντικών με αγοραστές, εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην έκθεση παρουσιάζονται προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών όπως:
ΦΡΕΣΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: φρούτα και λαχανικά, κρέατα, ψάρια και θαλασσινά, γαλακτοκομικά, υποκατάστατα κρέατοςγάλακτος, 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.
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 προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η προσκόμιση
φορέα πιστοποίησης για τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση.

των

πιστοποιητικών

από

αναγνωρισμένο

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ 2020
Η GREAT ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝS συμμετείχε με διπλάσιο αριθμό εκθετών σε σχέση με το
2019 και έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες της έκθεσης να αναδείξουν τα
ελληνικά ποιοτικά προϊόντα τους.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ 2022
Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο όπου μπορείτε να εκθέσετε
τα προϊόντα σας σε περίπτερο ομαδικού τύπου, είτε προσαρμοσμένο στις δικές σας
ανάγκες με “custom made” περίπτερο.
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην έκθεση, φροντίστε να
δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας.
Η εταιρεία μας μέσα από μια λειτουργική και καλαίσθητη πρόταση, σας προσφέρει τη
δυνατότητα να προχωρήσετε σε μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των
προϊόντων σας αξιοποιώντας την εκθεσιακή ταυτότητα “TRULY GREECE”.

ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και την αντίστοιχη καταβολή του
Marketing package και του Coordination& Support Fee. Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας κατανομής των
περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.

Ζητήστε μας προσφορά!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
210 7755080 & info@greatexhibitions.gr.

