ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ

CRN FOOD ISTANBUL 2020
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην CRN FOOD
ISTANBUL 2020 η οποία διοργανώνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο του CNR Expo Istanbul Expo Center στις
2-5/09/2020 στην Κωνσταντινούπολη.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. CRN FOOD ISTANBUL αποτελεί ένα
από τα κορυφαία εμπορικά γεγονότα για
τον κλάδο τροφίμων- ποτών στην Ευρασία
γι’ αυτό και διεθνείς αλλά και εγχώριοι
επισκέπτες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον
γι’
αυτήν
ενώ
ταυτόχρονα
παρακολουθείται
στενά
από
την
παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων. Η
έκθεση είναι μέρος της διεθνούς
πλατφόρμας εμπορίου που φιλοξενεί
επισκέπτες από τη Λατινική Αμερική μέχρι
τη Μέση Ανατολή, από τη Ρωσία ως τη
Νότια Αφρική, δίνοντας την δυνατότητα
στους εκθέτες να έρθουν σε επαφή μαζί
τους αποκτώντας μερίδιο στην αγορά
αυτών. Παράλληλα, η διεξαγωγή B2B
συναντήσεων με προσκεκλημένους και ελεγμένους αγοραστές κατά την διάρκεια της έκθεσης, την
καθιστούν μια επένδυση με σίγουρα αποτελέσματα για τους εκθέτες .
Σημαντικός παράγοντας που ενισχύει ακόμη περισσότερο την επισκεψιμότητα της έκθεσης είναι η
υποστήριξη από την ομοσπονδία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών της Τουρκίας, τον Σύνδεσμο
Εξαγωγέων Κωνσταντινούπολης και το Υπουργείο Εμπορίου.
Η έκθεση παρουσιάζει αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης ετησίως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η διοργάνωση του 2019 η οποία συγκέντρωσε πάνω από 51.250 επισκέπτες από 117 χώρες
σημειώνοντας αύξηση κατά 57% από την προηγούμενη διοργάνωση της έκθεσης και πάνω από 650
εκθέτες από 17 διαφορετικές χώρες σε εκθεσιακό χώρο 60.000τμ.
Η Τουρκία είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη χώρα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης να αγγίζουν το 5,4%
ετησίως. Βρίσκεται σε καίρια γεωστρατηγική θέση ενώνοντας την Ανατολή με την Δύση και τον βορρά
με τον Νότο. Η αντίστοιχα αναπτυσσόμενη βιομηχανία Τουρισμού της Τουρκίας δημιουργεί σημαντικές
ανάγκες για προϊόντα αλλά και α’ ύλες, που κατά κύριο λόγο είναι εισαγόμενες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.cnrfoodistanbul.com
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με:
α) προϊόντα τροφίμων, όπως: δημητριακά, όσπρια, σνακ,
μπισκότα και γλυκά, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά
και τυροκομικά προϊόντα, πουλερικά, καθώς και α’ ύλες και
πρόσθετα για την παρασκευή τελικών προϊόντων,
β) προϊόντα ποτών και αναψυκτικά, νερό, καθώς και
αλκοολούχα ποτά, τα οποία είναι δεκτά στην έκθεση και
μάλιστα η διοργάνωση θα διευκολύνει την όλη διαδικασία,
γ) με προϊόντα υγιεινής και είδη συσκευασίας,
δ) εξοπλισμό καταστημάτων.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Την
έκθεση
επισκέπτονται
επαγγελματίες
του
αγροδιατροφικού κλάδου από όλα τα κανάλια πώλησης.
Προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών
χονδρεμπόρων και επαγγελματιών λιανικής, εισαγωγέων
και διανομέων, υπεραγορών, μεγάλων αλυσίδων και
τοπικών supermarket, υπηρεσιών catering (στρατού,
αεροδρομίων κ.α), εστιατορίων, καφέ ξενοδοχείων κ.α. Ενώ
επίσης η έκθεση τραβάει την προσοχή των μέσων
ενημέρωσης του κλάδου τροφίμων-ποτών και του εθνικού
Τύπου.
Οι επισκέπτες είναι κυρίως υψηλά ιστάμενα στελέχη των
επιχειρήσεών τους και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι το 51% των επισκεπτών είναι ιδιοκτήτες και γενικοί
διευθυντές. Περισσότερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας,
γαλακτοκομικά, κρεατικά και φρούτα και λαχανικά.
Οι επισκέπτες προέρχονται από τη Μέση Ανατολή
42,8% (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική
Αραβία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν), την Ασία 12,9%
(Ινδία, Κίνα), την Ευρώπη 23,2% (Γερμανία, Αγγλία,
Ιταλία κ.α.), την Αμερική 5,3% (Βόρεια, Νότια,
Καναδάς), Αφρική 8,6% (Αίγυπτο, Λιβύη, κ.α.), την
Ρωσία και τις χώρες Ανεξάρτητων Κρατών (C.I.S.)
7,2%.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ (HOSTED BUYERS)
Τις πρώτες δύο μέρες της έκθεσης, οι εκθέτες
χωρίζονται σε κατηγορίες ανά είδος και πραγματοποιούν
διμερείς συναντήσεις με αγοραστές σε ένα ειδικά
διαμορφωμένο χώρο για τις Β2Β συναντήσεις. Το
Σεπτέμβρη του 2019, η έκθεση φιλοξένησε 240 αγοραστές
από 85 χώρες (όπως Αφγανιστάν, Αυστραλία, Καμερούν,
Ιράν, Ινδία, Ομάν, Κατάρ, Σιγκαπούρη, κ.α.) και
πραγματοποιήθηκαν πάνω από 600 συναντήσεις.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία των συμμετεχόντων στις
B2B συναντήσεις είναι μόνο θετική, αλλά και ουσιαστική
αφού έχουν
επιτευχθεί πολλές σημαντικές εμπορικές συμφωνίες λόγω
της ποιότητας των συμμετεχόντων αγοραστών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες για κάποιες από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση.
ANATOLIAN FLAVORS IN ONE PLACE: Η Δ.Ε. CRN FOOD ISTANBUL 2020 ετοιμάζει μια γιορτή στην οποία
οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ανατολίτικη κουζίνα από εμπείρους Σεφ 7
διαφορετικών χωρών. Υπεύθυνη για την διοργάνωση είναι η CNR Holding. Η ομοσπονδία Τούρκων Σεφ
θα παρουσιάσει την πλούσια Ανατολίτικη κουζίνα, η οποία αποτελείται από διαφορετικές γεύσεις που
ξεκινούν από τους αρχαίους πολιτισμούς από την εποχή της αυτοκρατορίας των Seljuk’s μέχρι και
σήμερα. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα τα οποία θα φτιάξουν οι Σεφ αλλά θα
έχουν την ευκαιρία να πάρουν οι ίδιοι μέρος σε special workshops και να μάθουν μυστικές συνταγές.
CHOCOLATE AND CANDY TURN INTO ART: Πολλές γλυκές εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες της Δ.Ε.
CRN FOOD ISTANBUL 2020. Στην διοργάνωση του 2019, οι «Turkish Chef United» δημιούργησαν ένα έργο
τέχνης με υλικά την σοκολάτα και τις καραμέλες και οι Σεφ έφεραν στο φως γλυκές τούρτες, πύργους
σοκολάτας και καραμέλες που ετοίμασαν με εγχώρια προϊόντα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο της Δ.Ε CRN FOOD ISTANBUL 2020 θα πραγματοποιηθούν πολλές ομιλίες και
σεμινάρια με μείζονα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τη αγορά των τροφίμων και των ποτών από
καταξιωμένους ομιλητές. Στην διοργάνωση του 2019 η αξιοπιστία των προϊόντων και η αναγνώρισής
τους αποτέλεσε το κύριο θέμα των ομιλιών και είχε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στο κοινό.
Παράλληλα υπάρχουν και άλλες σημαντικότατες εκδηλώσεις.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει ιδιαίτερα προνομιακό χώρο στη διεθνή έκθεση
CRN FOOD ISTANBUL 2020. Η τεχνογνωσία μας στο κομμάτι των εξαγωγών, η πολύχρονη εμπειρία μας
στο τομέα των εμπορικών εκθέσεων και η καλαίσθητη παρουσία μας σχεδόν σε όλα τα μεγάλα εμπορικά
γεγονότα με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και
επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας και θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια να
επεκτείνετε τις πωλήσεις σας και να εκπληρώσετε τους στόχους των εξαγωγών σας στην ευρύτερη
περιοχή.
Με βάση τα παραπάνω, σας προσκαλούμε και σας προτρέπουμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας
προϊόντα σας στην ερχόμενη CNR FOOD ISTANBUL.
Η τιμή της συμμετοχής είναι ενιαία για όλους τους εκθέτες είτε συμμετέχουν μέσω Προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος «Επιχειρούμε έξω», είτε μέσω άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων
κλπ.

Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου στο Hall 8 με minimum 12τμ.
2. Κατασκευή περιπτέρου με standard shell scheme με
πλήρη εξοπλισμό. Π.χ. για περίπτερο 12τμ
περιλαμβάνονται, 1 Infodesk, , 1 βιτρίνα, 1 γυάλινο
τραπέζι, 4 δερμάτινες καρέκλες, αποθήκη 1x1 τμ, 1
καλαθάκι αχρήστων, εταιρική επωνυμία στην
μετόπη, 4 προβολείς και 1 πρίζα, μοκέτα.
3. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα για τις
ώρες της έκθεσης, καθαριότητα την παραμονή και
κατά την διάρκεια της έκθεσης).
4. Προβολή της εταιρείας στον επίσημο κατάλογο της
έκθεσης.
5. Διαχειριστική υποστήριξη από στελέχη της GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE για την εύρυθμη
λειτουργία της συμμετοχής και την κάλυψη αναγκών
κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της έκθεσης.
6. Β2Β συναντήσεις με VIP αγοραστές μέσω του Hosted Buyer Program της έκθεσης.
7. Παροχή στοιχείων για την αγορά.
8. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (ψυγείο, t.v., dvd
player, σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός, επιπρόσθετα γραφικά κλπ).
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE δεν περιλαμβάνονται
κόστη μεταφοράς και εκτελωνισμού προϊόντων των εκθετών. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE
μπορεί να σας υποδείξει μεταφορική εταιρεία για εξοικονόμηση κόστους λόγω της ομαδικής μεταφοράς
των εκθεμάτων. Να σημειώσετε ότι για το κόστος της μαζικής 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
(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται και από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080 ή να μας αποστείλετε email
στο info@greatexhibitions.gr
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Ελισάβετ Μπίμη

Managing Director

Junior Project Manager
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