SPECIALITY FINE FOOD ASIA
22-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Great Exhibitions με χαρά σας προσκαλεί στη διεθνή έκθεση
Speciality Fine Food Asia
που θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο Suntec Singapore,
στις 22-24 Ιουνίου 2022.

https://speciality-asia.com/

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
Η SPECIALITY & FINE FOOD ASIA 2022, η RESTAURANT, PUB & BAR ASIA 2022, η MΕΑΤ & POULTRY ASIA 2022, η
SPECIALITY COFFEE & TEA ASIA 2022 & το FOOD2GO, είναι ένας προορισμός γαστρονομικού ενδιαφέροντος με κατοίκους
υψηλού βιοτικού επιπέδου.

Η Σιγκαπούρη είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος και
το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο
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, έχουν καταργηθεί σταδιακά
όλοι οι δασμοί μεταξύ των δύο μερών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Μέσα στο εκθεσιακό της SPECIALITY & FINE FOOD ASIA
2022 παρουσιάζονται προϊόντα που απευθύνονται και σε
επισκέπτες Ho.Re.Ca. και λειτουργεί παράλληλα ως έκθεση
RESTAURANT, PUB, BAR. Οι δύο εκθεσιακοί χώροι
SPECIALITY & FINE FOOD ASIA 2022 και RESTAURANT,
PUB, BAR ASIA 2022 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.
Προβάλλονται προϊόντα όπως:
• 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

Το 2022 θα παρουσιαστεί για πρώτη
φορά και το ειδικό event FOOD2GO,
το οποίο θα συνυπάρξει με όλα τα
υπόλοιπα events, ως Β2Β για FNB
takeaway, delivery και πολλά άλλα.
Λεπτομέρειες στο:
https://food2go.asia/

ΠΡΟΦΙΛ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν μία σειρά από εκδηλώσεις και B2B συναντήσεις προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία
σε εκθέτες και επισκέπτες να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να ενημερωθούν για το μέλλον της αγοράς
τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ασία. Πιο συγκεκριμένα:









Fine Food Live: Εκδηλώσεις γευσιγνωσίας με
cooking sessions στα οποία πρωταγωνιστούν
κορυφαίοι σεφ της παγκόσμιας γκουρμέ κουζίνας.
Asia Food Innovation Awards: Έχει αναγνωριστεί
παγκοσμίως ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους
θεσμούς βράβευσης τροφίμων, με τεράστια επιρροή
στην διεθνή σκηνή.
Investor Pitching Series: Με σκοπό να
λειτουργήσει σαν δεξαμενή σκέψης δίνει σε νέες,
καινοτόμες εταιρείες την ευκαιρία να παρουσιάσουν
τις ιδέες τους σε ένα πάνελ καταξιωμένων στελεχών
της αγοράς που αποτελείται από λιανεμπόρους,
ξενοδόχους, επενδυτές και άλλους παράγοντες της
αγοράς.
Πάνελ συζήτησης: Ειδικοί συζητούν τα νέα και
αναζητούν λύσεις και νέες ιδέες σε όλα τα ζητήματα
που απασχολούν τους παράγοντες της αγοράς.

Halal Masterclasses: Η ένωση γαστρονομίας Halal
προϊόντων στη Σιγκαπούρη, διοργανώνει σεμινάρια που
δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται
να εισέλθουν ή να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους στην
ανερχόμενη αγορά τροφίμων halal.
Association of Bartender & Sommelier Singapore:
Διαγωνισμός ανάδειξης του καλύτερου κοκταίηλ σε 5
διαφορετικές κατηγορίες. Ο νικητής θα αντιπροσωπεύσει
τη Σιγκαπούρη στον αντίστοιχο διεθνή διαγωνισμό.
Ideal Bar of the Future: Με βάση στοιχεία και
μετρήσεις από καταναλωτές και παράγοντες της αγοράς,
θα σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί το ιδανικό μπαρ του
μέλλοντος.

PREMIUM
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η συμμετοχή στην έκθεση θα γίνει με shell scheme, όμως η GREAT
EXHIBITIONS προκειμένου να υποστηρίξει την παρουσία σας, προσφέρει
δομή Premium Shell Scheme και θα σας παρέχει επιπλέον:









1 infocounter
1 επιδαπέδια βιτρίνα
3 ράφια
1 γραφικό στην μπροστινή όψη του infocounter
Γραφικό που να καλύπτει 1 πάνελ
1 πρίζα (2 πρίζες για περίπτερα άνω των 15 τμ)
3 spotlight (6 spotlight για περίπτερα άνω των 15 τμ)







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

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η GREAT EXHIBITIONS, έχει εξασφαλίσει προνομιακό
χώρο για την Ελληνική Συμμετοχή και σας προσκαλεί να
προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην διεθνή
έκθεση SPECIALITY FINE FOOD FAIR ASIA 2022.
Ο ελάχιστος χώρος που μπορεί να διατεθεί σε μεμονωμένο
εκθέτη είναι τα 9 τ.μ., βάσει κανονισμού της έκθεσης.

Ζητήστε μας προσφορά!

Εξαίρεση είναι οι εταιρείες που θα συμμετέχουν
στον ειδικό χώρο του START UP VILLAGE, που
δε θα είναι μέρος της ελληνικής συμμετοχής και
όπου ο ελάχιστος χώρος που μπορεί να διατεθεί
είναι τα 4 τ.μ.

Ζητήστε μας προσφορά!

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.

