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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε NATEXPO 2019
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δυναμική της στις εκθέσεις
βιολογικών προϊόντων και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην διεθνή έκθεση NATEXPO 2019, που θα
πραγματοποιηθεί 20-22 Οκτωβρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte στη Γαλλία.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η NATEXPO είναι μία διεθνής έκθεση που πραγματοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια στη Γαλλία, θέτοντας στο
επίκεντρο της προσοχής την αγορά οργανικών προϊόντων, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και διεθνώς. Η διοργανώτρια
εταιρεία SPAS, είναι ο ειδικός σε εκθέσεις αφιερωμένες στην ευημερία, τα βιολογικά προϊόντα, την υγεία και τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Για το 2019, αναμένεται η συμμετοχή περισσότερων από 1.000 εκθετών. Η διοργάνωση του 2018, που
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Λυών, μετέτρεψε την πόλη σε πρωτεύουσα της αγοράς οργανικών
προϊόντων για δύο μέρες. Η έκθεση συγκέντρωσε 9.600 εμπορικούς επισκέπτες από 58 χώρες παγκοσμίως, ο
μεγαλύτερος αριθμός των οποίων προήλθε από την Ισπανία, την Ελβετία, το
Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γερμανία. Ο αριθμός των εκθετών ανήλθε στους 700
από 18 διαφορετικές χώρες – οι περισσότεροι προερχόμενοι από το Βέλγιο, την
Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Η έκθεση για το 2018
παρουσίασε σημαντική αύξηση χώρου και πλέον έχει καθιερωθεί ως ένα από
τα πιο σημαντικά γεγονότα συνάντησης της αγοράς οργανικών προϊόντων
παγκοσμίως.
Η Γαλλία είναι μία χώρα με ιδιαίτερα
απαιτητικούς καταναλωτές, οι οποίοι
προσέχουν πολύ τη διατροφή και την
υγεία γενικότερα, τόσο τη δική τους όσο
και της οικογένειας τους. Η αύξηση της κατανάλωσης και του ενδιαφέροντος
για οργανικά προϊόντα προχωράει με ραγδαίους ρυθμούς κάθε χρόνο, και η
Γαλλία πλέον αποτελεί τη 2η μεγαλύτερη σε κατανάλωση οργανικών
προϊόντων χώρα, μετά τη Γερμανία. Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό
είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η ζήτηση για οργανικά προϊόντα σε όλους
τους τομείς της αγοράς, ξεπερνάει την προσφορά. Ο αριθμός των βιολογικών
καταστημάτων το 2018 αυξήθηκε και μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης
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όπως το Carrefour στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την αγορά των βιολογικών προϊόντων, με τη δημιουργία
βιολογικών αρτοποιείων, κρεοπωλείων κλ.
Στην έκθεση είναι συγκεντρωμένη όλη η γκάμα των οργανικών προϊόντων και υπηρεσιών κάτω από την ίδια στέγη.
Αποτελεί λοιπόν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους επισκέπτες να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της
αγοράς οργανικών προϊόντων – τρόφιμα, καλλυντικά, πρώτες ύλες, είδη προσωπικής υγιεινής, προϊόντα υγιεινής
διατροφής και υπηρεσίες λιανικής είναι οι κατηγορίες προϊόντων που θα παρουσιαστούν.
Θεματικές ζώνες, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις όπως το “Regional Focus”, όπου θα παρουσιαστούν τοπικά,
περιφερειακά οργανικά προϊόντα και “Retail experts”, όπου μπορούν οι δημιουργοί των οργανικών καταστημάτων
να συναντήσουν και να συζητήσουν με στελέχη της λιανικής αγοράς θα είναι κάποιες από τις καινοτομίες της
έκθεσης. Επίσης η έκθεση έχει αφιερώσει συγκεκριμένο χώρο στα οργανικά κρασιά (“Organic Wine Village”), όπου
θα περιλαμβάνεται taste area, θεματικά σεμινάρια γνωριμίας με τους αμπελώνες, καθώς και εκπαίδευση στην
πώληση οργανικών κρασιών. Η δημιουργία αυτού του χώρου, γίνεται με σκοπό να γνωριστούν οι φορείς του
κρασιού και να ανταλλάξουν πληροφορίες, μέσα σε ένα φιλικό και ταυτόχρονα επαγγελματικό περιβάλλον.
Αντίστοιχα
το
“Cosmetics
Innovation Village” είναι χώρος
αφιερωμένος στα καλλυντικά
και μάλιστα στα καινοτόμα
καλλυντικά.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης,
θα πραγματοποιηθούν Business
Meetings, με αγοραστές υψηλής
ποιότητας οι οποίοι θα είναι
καλεσμένοι των διοργανωτών,
προκειμένου να δοθεί η
ευκαιρία στους εκθέτες να
έρθουν σε άμεση επαφή μαζί τους. Η συμμετοχή στα business meetings θα είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης www.natexpo.com
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Στην έκθεση παρουσιάζονται οργανικά προϊόντα από όλους τους κλάδους της αγοράς, κάτι που αποτελεί και ένα
από τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, εφόσον με τον τρόπο αυτό η NATEXPO φέρνει σε επαφή όλους τους
τομείς της αγοράς οργανικών προϊόντων, από τα τρόφιμα και τα προϊόντα υγιεινής διατροφής μέχρι τα συστατικά
και τα καλλυντικά.
ΤΡΟΦΙΜΑ:
o
o
o

Ποτά (νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμοί φρούτων, αναψυκτικά)
Προϊόντα κρεοπωλείου, πουλερικά κλπ.
Προϊόντα αρτοποιίας (ψωμί, γλυκά κλπ)
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o
o
o
o
o
o
-

Γαλακτοκομικά προϊόντα (βούτυρο, τυρί, γάλα, αυγά κλπ)
Grocery (δημητριακά, μυρωδικά, λάδι κλπ)
Θαλασσινά και ψάρια
Φρέσκα τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά κλπ)
Τρόφιμα πρωινού (μπισκότα, καφές, τσάι, γλυκά)
Κατεψυγμένα τρόφιμα (παγωτό κλπ)

Καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής
Συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα υγιεινής διατροφής
Συστατικά και πρώτες ύλες
Απορρυπαντικά και είδη σπιτιού

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην NATEXPO 2019 οφείλουν να προσκομίσουν τα
πιστοποιητικά ποιότητας από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα.
Σημειώστε επίσης, ότι στην έκθεση δεν μπορούν να παρουσιαστούν προϊόντα τα οποία δεν είναι
πιστοποιημένα σαν οργανικά.
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην σελίδα 8 της αίτησης συμμετοχής (συνημμένη).
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Για τη συμμετοχή στην έκθεση NATEXPO τον Οκτώβρη του 2019 δείτε παρακάτω κάποιες από τις επιλογές
περιπτέρων:
•
PRIMO STAND (Ελάχιστος χώρος 12 τ.μ.). Η
κατασκευή είναι συνδυασμός αλουμινίου και
μελαμίνης και περιλαμβάνει μετώπη με σήμανση
της εταιρείας, μοκέτα, αποθηκευτικό χώρο 1 τ.μ. , 3
kw ρεύμα, 1 προβολέα ανά 3τμ, 1 Info counter, 1
σκαμπώ, 1 τραπέζι, 3 καρέκλες, 1 επιπλέον σήμανση
με φωτισμό και καθαρισμό περιπτέρου την πρώτη
μέρα της έκθεσης με κόστος συμμετοχής για
ετοιμοπαράδοτο περίπτερο 473 € /τ.μ.
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•
PRIMO GREEN STAND (Ελάχιστος χώρος 15
τμ) Η κατασκευή είναι συνδυασμός αλουμίνιο και
ξύλου και περιλαμβάνει μετώπη με σήμανση της
εταιρείας, αποθηκευτικό χώρο 1 τμ, 3 kw ρεύμα, 1
προβολέα ανά 3τμ, 1 Info counter, 1 σκαμπώ, 1
τραπέζι, 3 καρέκλες, 1 επιπλέον σήμανση με
φωτισμό και καθαρισμό περιπτέρου την πρώτη μέρα
της έκθεσης με κόστος συμμετοχής για
ετοιμοπαράδοτο περίπτερο 489 € /τμ

Για περισσότερες επιλογές κατασκευής περιπτέρων, δείτε την αίτηση συμμετοχής.
Εάν η εταιρεία σας επιθυμεί επιπρόσθετα γραφικά ή εξοπλισμό, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μπορεί
να αναλάβει την επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρεία για τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που
αφορούν την συμμετοχή τους.
Επιπρόσθετα, υπάρχει το Registration fee ύψους 485€ για την εγγραφή στον επίσημο έντυπο και ηλεκτρονικό
κατάλογο της έκθεσης, τη συμμετοχή στα Business Meetings, κάρτες εισόδου εκθετών (ανάλογα με τα
τετραγωνικά του περιπτέρου, απεριόριστες ηλεκτρονικές προσκλήσεις επισκεπτών κλπ).
Το Coordination and Support fee ύψους 695€ + ΦΠΑ ανά εκθέτη, καλύπτει τις υπηρεσίες της GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE κατά την προετοιμασία της συμμετοχής σας, εξεύρεση του κατάλληλου χώρου για την
εταιρεία σας (αλληλογραφία με την διοργανώτρια εταιρεία, διαδικασίες και λεπτομέρειες της συμμετοχής
σας) όσο και κατά την διάρκεια της έκθεσης (εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός εκθετών)
Η τιμολόγηση γίνεται απευθείας από την διοργανώτρια εταιρεία και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Η τιμολόγηση για το Coordination & Support fee γίνεται από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE και
υπόκειται σε ΦΠΑ 24%.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει επίσης:
1. Ενοίκιο χώρου με κατασκευή περιπτέρου (βλ συνημμένη αίτηση)
2. Βασικός ή αναβαθμισμένος εξοπλισμός περιπτέρου (βλ συνημμένη αίτηση)
3. Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (γραφικά, ράφια, διαφήμιση
καταλόγου, ψυγείο, σύνδεση νερού κοκ)
4. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την εύρυθμη λειτουργία της
συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της
έκθεσης (Προϋπόθεση η συμμετοχή τουλάχιστον 5 εταιρειών για την εκεί παρουσία μας)
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των προϊόντων τους
αυτόνομα ή σε μαζική αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE. Να
τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των
εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε το χρόνο να αποφασίσετε τον
τρόπο μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να σημειώσετε ότι για το κόστος της
μαζικής μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής
σας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και με την:
α) Προκαταβολή 100€/ανά αιτούμενο τ.μ. + Registration Fee 485€ + Coordination & Support fee (695€ + ΦΠΑ)
άμεσα με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής σας και την έγκριση από την διοργανώτρια εταιρεία.
β) Εξόφληση του υπολοίπου ποσού συμμετοχής μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του
τιμολογίου (βλ. συνημμένη αίτηση).
Για αιτήσεις μετά τις 15/7/2019, η εξόφληση ολόκληρου του ποσού θα πρέπει να γίνει άμεσα με την αποστολή
της αίτησης συμμετοχής.
Η προκαταβολή και η εξόφληση θα γίνουν σε λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας, που θα σας
κοινοποιηθεί στο τιμολόγιο που θα σας αποσταλεί.
Για την πληρωμή του Coordination & Support Fee που θα γίνει απευθείας στην GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω λογαριασμοί:

Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715
ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
SWIFT-BIC: PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER
PRIVATE COMPANY
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360002320007254
ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254
SWIFT-BIC: CRBAGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING SMPC

GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

.

Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία
της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.
Συμπληρώσετε και στείλτε μας τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο
fax 210 7755049.
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 210 7755080.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Σοφία Μανήρα

Managing Director

Project Assistant
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