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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – New Dates

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε
ένα πρωτοποριακό γεγονός που συνδυάζει το εκθεσιακό με το συνεδριακό περιβάλλον , το
PLANT BASED 2020 που θα πραγματοποιηθεί 2 με 3 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Jacob
K. Javits Convention Center , στη Νέα Υόρκη.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE να εμπλουτίσει την εκθεσιακή ατζέντα των Ελλήνων εξαγωγέων, πάντα
στοχευμένα και μελετημένα ώστε να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα ανάλογα με τους
εμπορικούς στόχους κάθε εταιρείας.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η Plant Based World φέρνει το κίνημα για τα
προϊόντα φυτικής προέλευσης στο ευρύ κοινό!
Ο κόσμος μας αλλάζει κάθε μέρα. Και η σχέση που έχει η κοινωνία με την κατανάλωση ζωικών
προϊόντων δεν είναι πλέον βιώσιμη για την υγεία μας ή για την υγεία του πλανήτη μας.
Τα καλά νέα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να το συνειδητοποιούν και στρέφονται στην
πιο απλή λύση σε αυτό το αυξανόμενο πρόβλημα. Υιοθετούν έναν τρόπο ζωής με περισσότερα
τρόφιμα φυτικής προέλευσης.
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Το Plant Based World είναι το μοναδικό εκθεσιακό γεγονός που παρέχει έναν επαγγελματικό
χώρο όπου οι παραγωγοί προϊόντων φυτικής προέλευσης, οι πάροχοι τροφίμων, οι
λιανοπωλητές, οι επιχειρηματίες, οι επενδυτές, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι
καταναλωτές μπορούν να λάβουν εκπαίδευση, ευκαιρίες δικτύωσης διεθνούς και υψηλού
επιπέδου και ενημέρωση για τις πιο σύγχρονες καινοτομίες στη φυτικό τρόπο διαβίωσης.
Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται με στόχο την υγεία και την ευζωία των ανθρώπων σε
παγκόσμια κλίμακα, με την καθοδήγηση από το σύνολο των συμβούλων μας.

Περισσότερα νέα μπορείτε να βρείτε στο site της www.plantbasedworldexpo.com ή να
απευθυνθείτε σε εμάς στο τηλ. επικοινωνίας 210 7755080.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Την Έκθεση αναμένεται να επισκεφθούν εκατοντάδες επαγγελματίες του κλάδου αλλά και
επισκέπτες που ενδιαφέρονται να μάθουν για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης. Ο κλάδος των
φυτικών τροφίμων έχει περάσει από μια σχετικά εξειδικευμένη αγορά στην αγορά του μέσου
καταναλωτή.
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H έκθεση απευθύνεται σε εταιρείες τροφίμων, σούπερμαρκετ , εμπόρους λιανικής ,σχολεία,
ιδιοκτήτες εστιατορίων , επαγγελματίες υγείας , φαρμακοποιούς κ.ά

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με κατηγορίες προϊόντων απαλλαγμένα από γλουτένη,
σιτάρι, λίπη, σόγια, αλάτι, ζάχαρη, αυγό, πρόσθετα, συντηρητικά, γενετικές τροποποιήσεις κα.
Γλουτένη, λακτόζη, προζύμι, γαλακτοκομικά κ.α
Τα προϊόντα αυτά είναι :
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dressings για σαλάτες.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020

Η τιμή της συμμετοχής που φαίνεται παραπάνω είναι ενιαία για όλους τους εκθέτες είτε
συμμετέχουν μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος «Επιχειρούμε έξω», είτε
μέσω άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων κλπ..
Στις παραπάνω προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς και
εκτελωνισμού προϊόντων των εκθετών.
Στο κόστος συμμετοχής σας θα συνυπολογίσετε τo Coordination & Support Fee, ποσό 690€, το οποίο
περιλαμβάνει:
1. Αλληλογραφία με τη διοργανώτρια εταιρεία, συντονισμός των ενεργειών για την ενοικίαση και
την κατασκευή του περιπτέρου και συνολική διαχείριση των ενεργειών για τη εύρυθμη λειτουργία
και προετοιμασία της συμμετοχής της εταιρείας σας στην έκθεση.
2. Παροχή στοιχείων για την αγορά.
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3. Παρουσία στελεχών της Plant Based Food Association για την υποστήριξη όλων των εκθετών και
εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής σας κατά την προετοιμασία αλλά και την κάλυψη των αναγκών
σας καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Σε περίπτωση συμμετοχής σας παρακαλούμε συμπληρώστε το συνημμένο “Space Application Form”

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 GREEK EXPORTS AND TRADE. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές
της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για την
αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE 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

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης
συμμετοχής και την αντίστοιχη προκαταβολή 100% του συνολικού ποσού συμμετοχής της .
Οι καταβολές θα γίνουν με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας
εταιρείας :
Bank of America Merrill Lynch; Bank of America, N.A.

ACH # 011900571
Account # 9509868487
Swift # BOFAUS3N Beneficiary: JD
Events LLC-HFSE
157 Church Street
New Haven, CT 06510
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Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση
συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή
Η πληρωμή Coordination & Support Fee ύψους 690€ + ΦΠΑ 24% 165,60€ = 855,60€ γίνεται
ταυτόχρονα με την καταβολή του συνολικού ποσού και μπορεί να γίνει με κατάθεση στους
παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της GREAT :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715
ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING PRIVATE COMPANY
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360002320007254
ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING PRIVATE COMPANY
Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την
επωνυμία της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.

Συμπληρώσετε και στείλτε τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και τα παραστατικά κατάθεσης
(επωνυμία εταιρείας και έκθεση που αφορά), με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210
7755049. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 7755080.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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