FOODEX
SAUDI 9TH EDITION

Η GREAT EXHIBITIONS σας προσκαλεί να συμμετάσχετε
στηv 9η διοργάνωση της FOODEX SAUDI,
τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών για
την περιοχή της Σαουδικής Αραβίας.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 13 - 16 Σεπτεμβρίου 2022
στο

εκθεσιακό

κέντρο

Riyadh

Intl.

Convention

&

Exhibition Center, στη πόλη Riyadh της Σαουδικής
Αραβίας.

Χρήσιμες πληροφορίες
Ελάτε σε επαφή με περισσότερους από 8.000
εμπορικούς επισκέπτες από τους ακόλουθους
τομείς:

Λιανικό

εμπόριο,

HORECA,

Διανομή,

Χονδρική και Εισαγωγείς.
Δικτυωθείτε με τον κλάδο σας και μάθετε για τις
νέες τάσεις και τις τελευταίες εξελίξεις.
Επίσημη κυβερνητική υποστήριξη: η υψηλότερη
εκπροσώπηση κυβερνητικών αξιωματούχων της
Σαουδικής

Αραβίας

σε

τροφίμων στην περιοχή.

οποιαδήποτε

έκθεση

Η FOODEX SAUDI σε αριθμούς
Προφίλ εκθετών
21% Κονσέρβες και ξηρά τρόφιμα

79% Διεθνείς εκθέτες

11% Προϊόντα ψυγείου και
κατάψυξης
5% Γαλακτοκομικά και
τυροκομικα προϊόντα
10% Αναψυκτικά και Χυμοί
7% Τεχνολογία τροφίμων
3% Υπηρεσίες

21% Τοπικοί εκθέτες

5% Κρεατικά
23% Γλυκά και σνακ
15% Δημητριακά και όσπρια

559 Εκθέτες

FOODEX SAUDI - Οι αγοραστές
28% Εισαγωγείς/
Χονδρέμποροι

Αγοραστές 18%
8% Super Markets

14% Διανομείς
10% Υπηρεσίες
Catering
25% HORECA

Εμπορικοί επισκέπτες 82%

9% Προμηθευτές

6% Λοιπά

8491 επισκέπτες
96% θα επισκεφτούν
και την έκδοση του 2022
59% είναι υπεύθυνοι
για τις αποφάσεις στις
εταιρείες τους
83% των επισκεπτών
έκλεισαν κάποια
συμφωνία μέχρι και 6
μήνες μετά την έκθεση

Πρόταση Συμμετοχής
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 το λογότυπο της εταιρείας 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.
Ενδεικτική φωτογραφία περιπτέρου
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κλπ).
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.)
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).
*Δεν περιλαμβάνεται 24ωρη κατανάλωση παροχής ρεύματος και κατανάλωση ρεύματος επαγγελματικού εξοπλισμού

Επιπλέον Παροχές
•Παροχή πληροφοριών από την GREAT EXHIBITIONS για τις ανάγκες
και ιδιαιτερότητες της αγοράς της Σαουδικής Αραβίας σε
συνεργασία με το εμπορικό μας γραφείο.
•Πρόσκληση αγοραστών για την επίσκεψή τους στα περίπτερα της
Ελληνικής συμμετοχής.
•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 κ.ο.κ.
•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)

Η ομάδα της
είναι στη διάθεσή σας για να
βρει τον καλύτερο τρόπο
προβολής και πώλησης των
προϊόντων σας στην
παγκόσμια αγορά.
Θα χαρούμε να
συνεργαστούμε μαζί σας!

