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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 26η Δ.Ε.
PROWEIN – International Trade Fair Wines and Spirits, που θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29
Μαρτίου 2022 στο Ντίσελντορφ, Γερμανία, στο εκθεσιακό κέντρο Dusseldorf, Exhibition
Centre.

Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος στις αλλαγές και τις τάσεις τις αγοράς έχει μεριμνήσει για
εσάς, αναβαθμίζοντας την κατασκευή του εκθεσιακού περιπτέρου σας με ανανεωμένη και
αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, ξύλινη πολυτελή κατασκευή και έντονη εταιρική – προϊοντική
σήμανση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Δ.Ε. PROWEIN – International Trade Fair Wines and Spirits αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο δημοφιλή διεθνή έκθεση για τον
κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών. Οι περισσότεροι ανά τον κόσμο επαγγελματίες και αγοραστές του κλάδου
επισκέπτονται την έκθεση, χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο για την αναζήτηση συνεργατών από τη διεθνή αγορά οίνου και
αλκοολούχων ποτών.

Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει για εσάς προνομιακό χώρο στο Hall 17, όπου θα βρίσκεται το σύνολο της
Ελληνικής συμμετοχής. Στο Hall 17 υπάρχει ένα μέρος της Ιταλικής συμμετοχής, ενώ στα γειτονικά Halls 15 & 16 βρίσκεται
το υπόλοιπο της Ιταλικής συμμετοχής, που έχουν άμεση πρόσβαση από την ανατολική είσοδο της έκθεσης. Επιπροσθέτως
στην δυτική είσοδο του Hall 17, όπου βρίσκεται το σύνολο της Ελληνικής συμμετοχής, θα λειτουργεί στάση για τα shuttle
buses της έκθεσης, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να βρίσκουν πρώτα τα περίπτερα της GREAT EXHIBITIONS.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.prowein.com.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019

Έχοντας υπόψη μας την κατάσταση του Μαρτίου του
2020 και του 2021, με την έκθεση να αναγκάζεται λόγω
της πανδημίας του COVID-19 να μεταφέρεται στις
ημερομηνίες του 2022 απευθείας, η προηγούμενη
διοργάνωση ήταν το 2019 όπου φιλοξένησε 6.900
εκθέτες από περισσότερες από 65 χώρες. Την έκθεση
επισκέφθηκαν περισσότεροι από 60.000 επαγγελματίες
από 133 χώρες του κόσμου. Το 50% των επισκεπτών
της έκθεσης προερχόταν εκτός Γερμανίας , κυρίως από
την Ιταλία και τη Γαλλία.
Η διοργανώτρια εταιρεία Messe Duesseldorf, με
ανακοίνωση της, δεσμεύεται να κρατήσει τον χώρο του
2019 ίδιο για το 2022 στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λόγω
της μεταφοράς της έκθεσης εξαιτίας του ιού Covid – 19,
για διευκόλυνση των διοργανωτών, των συμμετεχόντων
και όλων των εμπλεκομένων στο μεγαλύτερο εκθεσιακό
γεγονός της χρονιάς για το κρασί και τα αποστάγματα.

Η συμμετοχή της GREAT EXHIBITIONS και για το 2019
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με την εταιρεία μας να διοργανώνει
μια άρτια παρουσία της ελληνικής συμμετοχής. Οι εκθέτες της
GREAT EXHIBITIONS έκαναν πλήθος επαφών και πολλοί ήδη
προχώρησαν σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. Σημαντικά
οινοποιεία με μεγάλες εξαγωγικές επιδόσεις ήταν πελάτες της GREAT
EXHIBITIONS και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την συνολική
επισκεψιμότητα του χώρου, την κατασκευή των περιπτέρων τους,
αλλά και από την εξυπηρέτηση της ομάδας της GREAT
EXHIBITIONS

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
2022

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ –
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ

Παράλληλα με τις ημέρες της έκθεσης σε γνωστό
εστιατόριο που στεγάζεται σε κεντρικό σημείο του
Ντίσελντορφ, η ομάδα της GREAT EXHIBITIONS
θα οργανώσει παρουσίαση ελληνικών κρασιών με τις
πιο χαρακτηριστικές ποικιλίες της χώρας μας, σε
ενδιαφερόμενους του κλάδου με πρωταγωνιστές τους
Έλληνες παραγωγούς που συμμετέχουν με τη GREAT
EXHIBITIONS.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
μαζί μας στο 210 7755080 ή στο
info@greatexhibitions.gr

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2022
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1.
Ενοίκιο προνομιακού χώρου
2.
Νέα, πολυτελή, αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, λειτουργική, με εταιρική – προϊοντική σήμανση, ξύλινη κατασκευή περιπτέρου
3.
Πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου με infocounter, τραπέζι συνεργασίας, καρέκλες, βιτρίνα, κλπ.
4.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, νερό, καθαρισμός, φύλαξη κλπ)
5.
Έντυπος Λειτουργικός Κατάλογος με Νέο Σχεδιασμό.
6.
Παροχή ψυγείου σε κάθε περίπτερο
7.
Ποτήρια και τακτικό πλύσιμό τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, πτυελοδοχεία, πάγο, σαμπανιέρες, εμφιαλωμένο νερό κλπ.
8.
Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων στην Ελλάδα). Η GREAT
EXHIBITIONS δεν αναλαμβάνει το κόστος που αφορά σε φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στη χώρα προορισμού (Γερμανία) και σχετικών
διαχειριστικών εξόδων που θα προκύψουν, που επιβαρύνουν τον εκθέτη.
9.
Βασική καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
10. Γραφικά περιπτέρου σε infodesk, φωτεινό διαφανοσκόπειο, ως δωρεάν παροχή από την GREAT EXHIBITIONS, με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει
η εταιρεία μας. Σε περίπτωση που υπάρξουν επιπρόσθετα από τα παραπάνω γραφικά, αυτά επιβαρύνουν οικονομικά τον εκθέτη. H σήμανση της
συμμετοχής είναι η “Wines of Greece” με επιπρόσθετη σήμανση τη λογοτύπηση Περιφερειών, Δικτύων, Ενώσεων κλπ.
11. Παρουσία στελεχών 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 όπως ποτήρια, πτυελοδοχεία, πάγος, εμφιαλωμένο νερό, σαμπανιέρες κλπ.
12. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT EXHIBITIONS
13. Παροχή στοιχείων για την αγορά
14. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., dvd player, σύνδεση internet, επιπρόσθετα γραφικά κλπ)

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2022

H GREAT EXHIBITIONS με την έγκαιρη αίτηση σας
μπορεί να σας εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στο Hall
17, που εκτίθενται τα κρασιά, ώστε να έχετε την δική
σας ανεξάρτητη παρουσία με σχεδιασμό κατασκευής
περιπτέρου στα μέτρα σας. Για ειδικές κατασκευές τα
συγκεκριμένα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με
ξεχωριστή οικονομική προσφορά.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΩΡΟ THΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ
(Craft Spirits, Craft Beer & Cider)
Στη διοργάνωση του 2019 σημαντική συμμετοχή είχαν τα παρακάτω
επιλεγμένα ηδύποτα (μηλίτης) και προϊόντα ζυθοποιίας, όπως Craft
Spirits, Craft Beer μέσω του special show “same but different”, με
σκοπό τα συγκεκριμένα προϊόντα να έχουν μία αποκλειστική προβολή
στο Hall 7 με μία σύγχρονη γαστρονομική ματιά με bar tenders. Το
39% των επισκεπτών της Prowein ενδιαφέρονται για Craft Spirits και
το 45% για Craft Beer.
Ζητήστε μας ξεχωριστή προσφορά

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ (SPIRITS)
H GREAT EXHIBITIONS με την έγκαιρη αίτηση σας
μπορεί να σας εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στο Hall που
εκτίθενται τα αποστάγματα (spirits), όπως τσίπουρο, ούζο,
τσικουδιά κλπ. Οι όροι και το κόστος συμμετοχής είναι οι
ίδιοι με τους προαναφερόμενους.
Για το 2022 η GREAT EXHIBITIONS προτίθεται να
δημιουργήσει μια ομαδική συμμετοχή – ομάδα παραγωγών
στον χώρο των αποσταγμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί
όχι μόνο η παρουσία αλλά και η συνολική εικόνα των
Ελληνικών εταιρειών που παράγουν επιτυχώς διαφόρων
ειδών αποστάγματα (spirits).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2022

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ
(Organic World)
H GREAT EXHIBITIONS με την έγκαιρη αίτηση σας
μπορεί να σας εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στο Hall που
εκτίθενται οι βιολογικοί οίνοι.
Ζητήστε μας ξεχωριστή προσφορά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ
Η GREAT EXHIBITIONS, μπορεί να οργανώσει μια
άρτια καθόλα συμμετοχή Συνδέσμων,
Επιμελητηρίων και Περιφερειών της Ελλάδος με
πολλά προνόμια. Οι συμμετοχές των Περιφερειών,
των Επιμελητηρίων και των Δικτύων θα έχουν τις
ξεχωριστές σημάνσεις τους (π.χ. Wines of Crete,
Wines of Central Macedonia κλπ.), επιπροσθέτως
της ενιαίας σήμανσης “Wines of Greece”.

