ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 18η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ AFRICA’S BIG 7 2021
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Διεθνή Έκθεση
τροφίμων-ποτών AFRICA’S BIG 7, η οποία συστεγάζεται με την SAITEX 2020 και την Hotel & Hospitality
Show 2021 και θα λάβει μέρος από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2021 στο Gallagher Convention Centre στο
Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Συμπληρώνοντας το 18ο έτος λειτουργίας της, η Διεθνής Έκθεση Africa’s Big 7, είναι η μεγαλύτερη
ετήσια συνάντηση στην Αφρικανική ήπειρο για την βιομηχανία των τροφίμων και των ποτών.
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Η Africa’s Big 7 συνεχίζει να είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση όπου οι αντιπρόσωποι, οι διανομείς και
οι έμποροι λιανικής συναντιούνται για να διαμορφώσουν τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στην
Αφρική. Είναι πραγματικά ένα διεθνές γεγονός όπου 67 χώρες συγκεντρώνονται για να δικτυωθούν και
να δημιουργήσουν επιτυχώς εμπορικές σχέσεις.
Για 18η χρονιά, η Africa’s Big 7 θα συνεχίσει να προσφέρει τοπικά και διεθνή έτοιμα προϊόντα λιανικής
πώλησης στην Αφρική.
Το 2019 συμμετείχαν πάνω από 250 εκθέτες από 67 χώρες και την έκθεση επισκέφτηκαν περισσότεροι
από 7.000 επισκέπτες μεταξύ των οποίων αγοραστές και decision makers μερικών εκ των μεγαλύτερων
brand της παγκόσμιας βιομηχανίας φαγητού και ποτού. Πραγματοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός
επαφών ανά εκθέτη.
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
Η Africa’s Big 7 είναι το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της ηπείρου και αποτελεί τον ετήσιο χώρο
συνάντησης για τη βιομηχανία φαγητού και ποτών, όπου αγοραστές, λιανοπωλητές και διανομείς από
ολόκληρη την ποικιλόμορφη και ανερχόμενη αγορά της Αφρικής έρχονται για να γνωρίσουν νέα
συστατικά, τελικά προϊόντα καθώς και τις τελευταίες τάσεις στη μεταποίηση, τη συσκευασία και την
διαχείριση εφοδιασμού (logistics). H Africa’s Big 7 συνδέει χιλιάδες τοπικούς, περιφερειακούς και
διεθνείς εταίρους σε όλη την αλυσίδα αξίας και προσφέρει απτές ευκαιρίες στους εκθέτες της.
Στατιστικά:






Η Αφρική ξοδεύει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εισαγωγές
τροφίμων.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) αναφέρει ότι η υπό-Σαχάρειος Αφρική διαθέτει μερικές
από τις πιο αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικανικής ηπείρου.
Η Frost & Sullivan εκτιμάει ανάπτυξη των πωλήσεων 5%-7% στην περιοχή για την βιομηχανία
φαγητού και ποτού κατά την χρονική περίοδο 2018-2020.
Η Νότιος Αφρική αποτελεί την 2η μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική.
Τα έσοδα από την βιομηχανία φαγητού και ποτού αναμένεται να έχουν έναν ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης (Σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης/CAGR 2019-2023) 10,5%, στην Νότιο Αφρική,
έχοντας ως αποτέλεσμα έναν όγκο αγοράς 122 εκατομμυρίων δολαρίων ως το 2023.
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Τι θα πετύχετε με την συμμετοχή σας:






Γνωρίσετε χιλιάδες αγοραστές και οι υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από όλο τον κόσμο.
Κεφαλαιοποιήστε σε μια καταναλωτική αγορά ενός τρισεκατομμύριου δολαρίων στην Αφρική με
επικερδής εμπορικές συνεργασίες.
Δημιουργήστε έναν εμπορικό δρόμο προς την αγορά της Αφρικής. Γνωρίστε τους πιθανούς
αγοραστές, διανομείς, συνεργάτες ή πράκτορες που μπορούν να σας βοηθήσουν να πουλήσετε
στην Αφρική.
Γνωριστείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων από τον δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα.

Η Africa’s Big 7 2021 ενισχύεται από παράλληλες και ουσιαστικές δράσεις:
1. FoodNext.Africa Conference
Επαναπροσδιορισμός της βιομηχανίας τροφίμων από ‘’αγρόκτημα σε πιρούνι’’.
Με τη συμμετοχή σας:





Αποκτήστε τις τελευταίες γνώσεις για
την οικοδόμηση ενός συστήματος
τροφίμων - "από την καλλιέργεια στη
βιομηχανία"
Εξερευνήστε νέα
σύνορα
και
συνεργασίες
Περιηγηθείτε στις πιο πρόσφατες
ρυθμιστικές διαδικασίες
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Καθορισμός στρατηγικών για επενδύσεις σε πρωτοβουλίες στον τομέα των τεχνολογιών
τροφίμων και των αποβλήτων τροφίμων
Αναλύει πώς να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο πλαστικό οικοσύστημα και μια λύση συσκευασίας
Να είστε μέρος της αρχικής μας "γευσιγνωσίας"
Ρίξτε μια ματιά στο πώς οι έμποροι λιανικής ανταποκρίνονται στους καταναλωτές

2. Café Culture
Μάθετε για την επιχείρηση των μπαρ, από τον καφέ έως τη
μεθοδολογία της ανάμειξης.
3. F&B Workshop
Εξειδικευμένη εκπαίδευση στον κλάδο της f & b,
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αξιοποίησης του AfCFTA και
της
ανάπτυξης
της
επιχείρησής
σας
στην
αφρικανική περιφέρεια
4.

Global Pizza Challenge

Οι παθιασμένοι σεφ πίτσας
ανταγωνίζονται μεταξύ τους,
ποιος είναι ο καλύτερος;
Ένα από τα πιο σημαντικά
στοιχεία της έκθεσης είναι ότι
προσφέρει στον κάθε εκθέτη την ευκαιρία να προβάλλει το
εμπορικό του σήμα μέσω του πολύ-καναλικού μάρκετινγκ της
έκθεσης, μια εκστρατεία που στοχεύει τους βασικούς αγοραστές
που θέλετε να συναντήσετε. Μια εκστρατεία Marketing και PR
που αξίζει εκατομμύρια. (Email campaign/SMS/Social media/Tele-marketing/Print & Digital PR)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, τυριά, προϊόντα
επεξεργασμένου κρέατος, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, έλαια και λίπη, κονσέρβες, έτοιμα
γεύματα, θαλασσινά και ψάρια, αρτοποιήματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, προϊόντα delicatessen,
αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά, κρασί, αλκοολούχα ποτά, καθώς και μη διατροφική κατηγορία με,
ΙΤ/ Λύσεις λογισμικού, εξοπλισμός κουζίνας, μηχανήματα συσκευασίας / υλικά, μηχανήματα
επεξεργασίας / Εξοπλισμός, ψύξη / τεχνολογία Air-Con ,τεχνολογία Λιανικής, μεταφορές / Logistics.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στη διεθνή έκθεση Africa’s
Big 7. Η παρουσία της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις
θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη Africa’s Big 7.
Η τιμολόγηση γίνεται απευθείας από την διοργανώτρια εταιρεία και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου και κατασκευή απλού τύπου περιπτέρου Shell Scheme
2. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την εύρυθμη λειτουργία της
συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και κα θ’ όλη τη διάρκεια
της έκθεσης. (Προϋπόθεση η συμμετοχή τουλάχιστον 5 εταιρειών για την εκεί παρουσία μας)
3. Παροχή στοιχείων για την αγορά
4. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (παροχή νερού,
ενοικίαση οπτικοακουστικών συσκευών, παροχή 24ωρου ρεύματος, βοηθητικό προσωπικό,
διερμηνείς, σύνδεση Internet)
Για την περίπτωση αναβαθμισμένης κατασκευής θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εκθετών
για την επιλογή αυτής της λύσης.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την
ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα
είτε απευθείας από Ελλάδα είτε μέσω των πιθανών αντιπροσώπων τους στις ΗΠΑ ή τον Καναδά,
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προκειμένου να διαπραγματευτούν τα κόστη μεταφοράς. 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 τη συνδυασμένη μεταφορά των προϊόντων σας προς εξοικονόμηση κόστους. Για το κόστος
της μεταφοράς, θα τιμολογηθείτε απευθείας από τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής
σας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και
την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το Registration Fee.
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
Managing Director
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