Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ
ΑΡΑΒΙΑ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η GREAT EXHIBITIONS σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στηv 8η διοργάνωση της FOODEX
SAUDI, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών για την περιοχή της Σαουδικής
Αραβίας.

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου
2022 στο εκθεσιακό κέντρο Jeddah Center for Forums and Events, στη πόλη Jeddah της
Σαουδικής Αραβίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Σαουδική Αραβία είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής και Βορείου Αφρικής (MENA Region) και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
οικονομίες διεθνώς, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια και αναμένεται να
αγγίξει τα 35 εκατομμύρια, μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Χώρα με υψηλό κατά κεφαλήν
εισόδημα, αυξητικών τάσεων βιοτικό επίπεδο, αλλά και σοβαρές ελλείψεις σε βασικές
κατηγορίες αγαθών. Με τις εισαγωγές τροφίμων να ξεπερνούν το 80% της εγχώριας
κατανάλωσης, η Σαουδική Αραβία επενδύει διαρκώς, αναζητώντας αδιάκοπα νέα
καινοτόμα προϊόντα και συνεργασίες.

Βάσει και των παραπάνω στοιχείων, η FOODEX SAUDI 2022 θα αποτελέσει τον
εμπορικό δίαυλο επικοινωνίας, μεταξύ της πολλά υποσχόμενης αγοράς της Σαουδικής
Αραβίας και της παγκόσμιας βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων και ποτών.
Στατιστικά Στοιχεία της 7ης διοργάνωσης:
✓

Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της τάξεως του 18 %

✓

Περισσότεροι από 8.000 επισκέπτες και decision makers του κλάδου των
Τροφίμων και Ποτών.

✓

230 εκθέτες από 50 χώρες

ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Στην έκθεση θα προβληθούν προϊόντα από όλο το φάσμα του κλάδου
τροφίμων-ποτών, όπως:
✓

φρέσκα φρούτα και λαχανικά,

✓

γαλακτοκομικά προϊόντα,

✓

αρτοσκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής,

✓

μέλι,

✓

κρέατα και πουλερικά,

✓

σοκολάτες,

✓

προπαρασκευασμένα γεύματα και snacks,

✓

αποξηραμένα και κονσερβοποιημένα προϊόντα,

✓

κατεψυγμένα,

✓

βιολογικά προϊόντα,

✓

τσάι και καφές,

✓

αναψυκτικά, χυμοί και πολλά άλλα προϊόντα διατροφής.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Business Matchmaking Program:
Η διοργανώτρια εταιρεία δίνει την ευκαιρία στους
εκθέτες να επωφεληθούν από την χρήση της online
πλατφόρμας Business Match Program για Β2Β
συναντήσεις.
Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν
την εγγραφή τους στην πλατφόρμα και να
προγραμματίζουν τις συναντήσεις τους μέσω αυτής.
Innovation Awards 2022:
Για 2η χρονιά μία ομάδα ειδικών του κλάδου, θα
βραβεύσει τα πιο καινοτόμα προϊόντα της έκθεσης,
βάσει της ποιότητας, αλλά και της συνολικής τους
παρουσίασης καταναλωτικό κοινό.
Οι νικητές του εν λόγω θεσμού θα ανακοινωθούν μέσω
ειδικού show, κατά την διάρκεια της Έκθεσης.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ GREAT
EXHIBITIONS
Η συμμετοχή σας για περίπτερο 12 τ.μ. περιλαμβάνει:
•Ενοίκιο χώρου και ξύλινη κατασκευή περιπτέρου
•Εταιρική σήμανση στη μετόπη του περιπτέρου σας
•Ένα info- counter με την εκτύπωση του λογοτύπου σας
•Ένα τραπέζι με 3 καρέκλες
•Τρία επιτοίχια ράφια, μοκέτα και κάδο απορριμμάτων
•Ένα γραφικό 1,5x1,5 παροχή από την εταιρεία μας.
•Φωτισμό περιπτέρου και μία πρίζα για παροχή ρεύματος
•Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κλπ).
Δεν περιλαμβάνεται 24ωρη κατανάλωση παροχής ρεύματος και κατανάλωση ρεύματος επαγγελματικού
εξοπλισμού
•Προβολή της εταιρείας με αλφαβητική καταχώρηση τόσο στο έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό της έκθεσης και
σύνδεση της ιστοσελίδας του εκθέτη με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
•Ανάληψη και συντονισμό της επικοινωνίας του εκθέτη με την διοργανώτρια εταιρεία, έγκαιρη ενημέρωση για
σημαντικές προθεσμίες ( 2 άδειες visa για περίπτερο 12 τ.μ., οδηγίες για έκδοση visa, καρτέλες εισόδου,
καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης κ.α.)
•Παροχή πληροφοριών από την GREAT EXHIBITIONS για τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της αγοράς της
Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με το εμπορικό μας γραφείο
•Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη
αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης (η GREAT EXHIBITIONS εγγυάται την παρουσία της στην έκθεση με την
προϋπόθεση ο αριθμός των εκθετών να μην είναι μικρότερος από τέσσερις)
•Προβολή της συμμετοχής σας σε λίστες αγοραστών και ενημέρωσή σας σχετικά με τις δυνατότητες περεταίρω
ανάδειξης και προβολής της επωνυμίας σας μέσω διαφημιστικών επιλογών, ανάληψη χορηγιών κοκ
•Πρόσκληση αγοραστών για την επίσκεψή τους στα περίπτερα της Ελληνικής συμμετοχής.
•Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (Όπως: υπηρεσίες διερμηνείας, επιπλέον
επίπλωση ή γραφικά, πρόσβαση στο internet κ.α)
•Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να προχωρήσει με ανεξάρτητη αναβαθμισμένη κατασκευή, η GREAT
EXHIBITIONS αναλαμβάνει την συγκέντρωση προσφορών από την επίσημη εργολάβο ειδικών κατασκευών της
έκθεσης καθώς και από άλλες κατασκευαστικές, παρέχοντας μια ποικιλία επιλογών στον εκθέτη, βάσει των
σχεδιαστικών και οικονομικών του απαιτήσεων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των προϊόντων τους αυτόνομα με τον
συνεργάτη τους ή σε αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT EXHIBITIONS. Να τονίσουμε, ότι στις προτεινόμενες τιμές
της έκθεσης, δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για την αποστολή που προτείνει να οργανώσει η
GREAT EXHIBITIONS θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε τον χρόνο να αποφασίσετε τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς των
εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να σημειώσετε ότι για το κόστος της μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την
συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων, γι’ αυτό παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να μας
αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr

Η συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας κατοχυρώνεται ως εξής:
1)
2)
3)

Καταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής μαζί με το registration fee 495€ και το coordination & support fee 595€ και
την αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής άμεσα.
Καταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 28/1/2022
Καταβολή ΦΠΑ 24% συνολικού ποσού μέχρι τις 28/2/2022

Η τιμολόγηση της συμμετοχής θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης.
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.

