Πρόσκληση συμμετοχής στην
FOOD EXPO - OENOTELIA 2023
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
FOOD EXPO - OENOTELIA 2023,
που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα,
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.
Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του κλάδου της διοργάνωσης εκθεσιακών
συμμετοχών, θα συμμετάσχει δυναμικά για μία ακόμη χρονιά στην FOOD EXPO OENOTELIA, με εκθεσιακούς χώρους σε κεντρικά σημεία της έκθεσης και με
πρωτοποριακές προτάσεις για πολυτελείς κατασκευές περιπτέρων με έντονη εταιρική –
προϊοντική σήμανση.

Σύνοψη της έκθεσης
Η FOOD EXPO, η μεγαλύτερη έκθεση
Τροφίμων και Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη
και μία από τις σημαντικότερες του
είδους της διεθνώς, επιστρέφει 18-20
Μαρτίου 2023, στο Metropolitan Expo!
Με 1.300 Έλληνες και ξένους εκθέτες
και
3.400
σημαντικούς
διεθνείς
αγοραστές, η FOOD EXPO 2023 έρχεται
να επιβεβαιώσει και πάλι την ηγετική
της θέση στην ευρύτερη περιοχή της
Ν.Α. Ευρώπης και να ενισχύσει ακόμη
περισσότερο το διεθνή της χαρακτήρα.

Η Food Expo δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς την Oenotelia, η οποία
χάρη στον αυστηρά επαγγελματικό της χαρακτήρα, το υψηλό
ποιοτικό της επίπεδο και τη συμμετοχή σε αυτήν των πιο σπουδαίων
εταιρειών που παράγουν και υπογράφουν τα πιο εκλεκτά ελληνικά
κρασιά και αποστάγματα, θα ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις
της οινικής αγοράς.

Ο κλάδος των
βιολογικών
προϊόντων είναι από τους ταχύτερα
αναπτυσσόμενους διεθνώς.
Η FOOD EXPO, ανταποκρινόμενη
στις τάσεις της αγοράς, συνεχίζει την
προβολή ενός εξειδικευμένου τομέα
με βιολογικά προϊόντα.

Η αυξημένη ζήτηση για ελληνικά
φρέσκα φρούτα και λαχανικά από
Έλληνες και ξένους αγοραστές,
οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου
τομέα για τα προϊόντα αυτά.

Στατιστικά της έκθεσης

H συμμετοχή της Great Exhibitions το 2022

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
H GREAT EXHIBITIONS σας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στη FOODEXPO με την εξασφάλιση
προνομιακού χώρου στα Hall 1, Hall 2, Hall 3 και Hall 4 με τη δική σας ειδική κατασκευή (custommade) που θα αναδείξει την υψηλή ποιότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητα των προϊόντων σας
πολλαπλασιαστικά. Η GREAT EXHIBITIONS έχει κατασκευάσει υψηλής αισθητικής περίπτερα για
μεγάλες εταιρείες του κλάδου των τροφίμων και ποτών.
Για ανεξάρτητες συμμετοχές ή ιδιαίτερες κατασκευές, παρακαλούμε να μας το
γνωστοποιήσετε άμεσα προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο και
να σας δώσουμε τις απαραίτητες προτάσεις κατασκευών βάσει των επιθυμιών σας.
Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή οικονομική
προσφορά.

Ζητήστε μας πρόταση!

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions

Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στα Hall 1, Hall 2, Hall 3, Hall 4 για την
συμμετοχή των Ελλήνων παραγωγών.
Η συμμετοχή σας στην FOOD EXPO περιλαμβάνει:

Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου σε όλες τις αίθουσες
Aναβαθμισμένη ξύλινη, πολυτελή, καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση κατασκευή
περιπτέρου
Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (τραπέζια, καρέκλες, φωτιζόμενες βιτρίνες, info
counters κ.α.)
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός κ.λπ.)
Γραφικά της εταιρείας σας με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας. Υπάρχει δυνατότητα
κάλυψης όλου του περιπτέρου με γραφικά της εταιρείας σας και το κόστος αυτών θα καλυφθεί από
τον κάθε εκθέτη ξεχωριστά.
Βασική καταχώρηση με αλφαβητική σειρά στον επίσημο έντυπο, ηλεκτρονικό και mobile κατάλογο
της έκθεσης
Άριστη εξυπηρέτηση από την ομάδα 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
Β2Β συναντήσεις με Food importers μέσω του Hosted Buyers Program της διοργανώτριας εταιρείαςεφόσον το επιθυμείτε με κόστος 200€ ανά εταιρεία
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., DVD player,
σύνδεση internet, ψυγείο, λοιπός εξοπλισμός, επιπρόσθετα γραφικά κ.λπ.)

Κόστος συμμετοχής
445€/τ.μ.
475€/τ.μ. για περίπτερα με γωνία
Κόστος συμμετοχής:
Εγγραφή στον κατάλογο 100€
Προαιρετικό κόστος για B2B meetings 200€

Δείτε βίντεο τη συμμετοχή μας
το 2022.
Αναβαθμίζουμε την εκθεσιακή
σας παρουσία!

Πληροφορίες Πληρωμής

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 η ηλεκτρονική κατάθεση πρέπει να αναγράφει
την επωνυμία της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.

11, K. Varnali str
15233 Chalandri
Greece
Tel.: +30 210 7755080
+30 210 6897935
Fax. +30 210 7755049
info@greatexhibitions.gr
www.greatexhibitions.gr

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας κατοχυρώνεται με την υποβολή
συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής ή υπογεγραμμένου ιδιωτικού
συμφωνητικού.
Η καταβολή του ποσού για τη συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας γίνεται
ως εξής:
α) Η προκαταβολή του 40% του συνολικού ποσού της συμμετοχής
ταυτόχρονα με την αποστολή της υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής
σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευση του χώρου.
β) Καταβολή του 40% του ποσού συμμετοχής μέχρι και τη 1/10/2022.
γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 20% μέχρι και τις 1/2/2023.
δ) Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι και τη 15/2/2023.
Η τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας της έκθεσης.
Η μη έγκαιρη τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος
αποπληρωμής των αναφερθέντων δόσεων μπορεί να επιφέρει αλλαγή
στην χωροθεσία των περιπτέρων, είτε από την διοργανώτρια εταιρεία,
είτε από τη GREAT EXHIBITΙONS.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων
με βάση την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και την έγκαιρη εξόφληση
του ποσού της προκαταβολής.
Σημειώσεις:
1. Eνδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές τιμών, δεδομένων των παγκόσμιων εξελίξεων και υγειονομικών συνθηκών.
2. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής χώρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία
προειδοποίηση.

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!
Ακολουθείστε μας στα Social Media

Κατεβάστε το εκθεσιακό μας πλάνο

