ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ FRUITLOGISTICA 2021
στη μεγαλύτερη έκθεση φρούτων και λαχανικών στον κόσμο

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Δ.Ε.
FRUITLOGISTICA από 3 έως 5 Φεβρουαρίου 2021 στο Βερολίνο, της Γερμανίας στο εκθεσιακό κέντρο Berlin
ExpoCenter City.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. FRUITLOGISTICA αποτελεί τη δημοφιλέστερη Διεθνή Έκθεση και σημείο συνάντησης για τους
επαγγελματίες του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Παράλληλα, η ίδια η Γερμανία
αντιμετωπίζοντας τρομερές ελλείψεις σε φρούτα και λαχανικά, ειδικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και
της ξηρασίας των δυο τελευταίων χρόνων, εισάγει ετησίως μεγάλες ποσότητες φρέσκων προϊόντων.
Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στα φρούτα, το 15% της γερμανικής αυτάρκειας δείχνει σαφώς τις τεράστιες
ανάγκες εισαγωγής φρούτων όπως μπανάνες, πεπόνια, εσπεριδοειδή, εξωτικά φρούτα κ.α. Ενώ παράλληλα,
σημαντικές είναι και οι εισαγωγές λαχανικών, όπως τομάτες, αγγούρια, πιπεριές κ.ά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η χώρα μας βάσει
στατιστικών από το 2016 μέχρι σήμερα βρίσκεται στις
5 σημαντικότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παραγωγής φρούτων με σημαντικότερες τις εξαγωγές
πορτοκαλιού, καρπουζιού, ακτινιδίου, ροδάκινο κ.α.
και μέσα στις 10 σημαντικότερες χώρες παραγωγής
λαχανικών με πιο χαρακτηριστικές τις εξαγωγές
τομάτας, πιπεριάς, αγγουριού κ.α.
Η
έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των
επιχειρήσεων που παράγουν φρέσκα προϊόντα
(φρούτα και λαχανικά), οι συμμετέχοντες είναι από
όλες τις αγορές του κόσμου και προσφέρει μια πλήρη
επισκόπηση της αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες του κλάδου σε κάθε επίπεδο. Η διοργάνωση
του 2020 φιλοξένησε πάνω από 3.300 εκθέτες από 80
χώρες, ενώ το 1993 ξεκίνησε με μόλις μερικές δεκάδες
εκθετών.
Στον εκθεσιακό χώρο των 117.472 τμ.
έδωσαν το παρόν πάνω από 72.000 επαγγελματίες
πάνω από 130 χώρες. Πέραν της μεγάλης
παρουσίασης ποιοτικών προϊόντων , μεγάλη σημασία δόθηκε στην “γνωριμία” με σπουδαία τεχνολογικά
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επιτεύγματα , τα οποία αλλάζουν τους συμβατικούς κανόνες παραγωγής, συγκομιδής και τυποποίησης των
προϊόντων του κλάδου.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΤΟ 2020
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE διοργάνωσε μια πολύ δυναμική συμμετοχή 35 και πλέον
ελληνικών εταιρειών του κλάδου παρουσιάζοντας εντυπωσιακά και καλαίσθητα περίπτερα που
απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εμπορικής έκθεσης. Η συμμετοχή της εταιρείας μας
εμπλουτίστηκε με το σύνολο των Ελληνικών Περιφερειών όπως την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφέρεια
Θεσσαλίας , την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και
εταιρειών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία δίνοντας τη δυνατότητα της προβολής και της
παρουσίασης της ποικιλίας και του πλούτου των προϊόντων τους. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως η
Ελλάδα βρίσκεται στις κορυφαίες 10 χώρες ως προς εκθεσιακή παρουσία.

FRUITLOGISTICA 2020
FRUITLOGISTICA 2020
Στην ομάδα των εκθετών μας για το 2020 συμπεριλήφθηκαν νέες εξαγωγικές εταιρείες και η
συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE εμπλουτίστηκε με ποικιλία προϊόντων, όπως φράουλες,
ακτινίδια, μήλα, πορτοκάλια, καρπούζια, πατάτες, καλαμπόκι, πιπεριές, αγγουράκια, αχλάδια, ροδάκινα,
σταφύλια, βερίκοκα, βιολογικά προϊόντα κα.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα όπως:
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά και βότανα, βιολογικά
προϊόντα, λουλούδια και φυτά, προτάσεις αποθήκευσης, συσκευασίας, μηχανήματα συσκευασίας, υλικά
συσκευασίας, μεταφοράς και παρουσίασης καθώς και ηλεκτρονικές εφαρμογές του κλάδου. Περισσότερες
πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.fruitlogistica.de
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021 – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η επιτυχημένη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής από την GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE, θέτει τα θεμέλια για μια μεγαλύτερη και με περισσότερα προϊόντα ελληνική
συμμετοχή στην FRUITLOGISTICA 2021.
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στο Hall 2.1 για την
συμμετοχή των Ελλήνων εξαγωγέων του κλάδου, που αποτελεί αναμφισβήτητα σημείο ενδιαφέροντος και
υψηλής επισκεψιμότητας. Μέσα από μια καλαίσθητη και λειτουργική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής
με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσφέρει μια
ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων του κλάδου.
Μέσα στα πλαίσια της υποστήριξης και ενίσχυσης της ελληνικής εξαγωγικής κοινότητας, η GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE συνεχίζει την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων του κλάδου και σας
προσκαλεί να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση FRUITLOGISTICA
τον Φεβρουάριο 2020.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου στο Hall 2.1 ή σε αίθουσα της επιλογής σας κατόπιν
διαθεσιμότητας
2. Αναβαθμισμένη,
καλαίσθητη,
λειτουργική
ξύλινη κατασκευή περιπτέρου, με εταιρική
σήμανση με βάση τη νέα μας εκθεσιακή
ταυτότητα «Truly Greece» που αναδεικνύει την
μοναδικότητα των ελληνικών προϊόντων
3. Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου
(επικλινείς πάγκους, τραπέζια, καρέκλες,
φωτιζόμενες βιτρίνες,ράφια κα)
4. Γραφικά
περιπτέρου
σε
φωτεινό
διαφανοσκόπειο και στον επικλινή πάγκο βάσει
των προδιαγραφών που θα ορίσει η GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE. Υπάρχει η δυνατότητα
κάλυψης όλου του περιπτέρου με γραφικά της εταιρείας και το κόστος αυτών θα καλυφθεί από τον
εκθέτη ξεχωριστά.
5. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός κλπ)
6. Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές
εκθεμάτων στην Ελλάδα)
7. Βασική καταχώρηση στον επίσημο έντυπο κατάλογο της έκθεσης καθώς και στο Virtual Market Place
στην ιστοσελίδα της έκθεσης.
8. 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
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9. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT GREEK EXPORTS
AND TRADE.
10. Υπηρεσίες μετάφρασης
11. Παροχή στοιχείων για την αγορά
12. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (επιπρόσθετα γραφικά,
ψυγείο, t.v., dvd player, σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός κλπ. )
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας δίνει τη
δυνατότητα συμμετοχής στην ερχόμενη FRUITLOGISTICA
με την εξασφάλιση προνομιακού χώρου με τη δική σας
ειδική κατασκευή (custom made) που θα αναδείξει την
υψηλή ποιότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητα των
προϊόντων σας πολλαπλασιαστικά. Η GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE 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.
Ζητείστε να δείτε το portfolio μας με τις ειδικές κατασκευές και επισκεφτείτε το site μας
www.greatexhibitions.gr για να δείτε το πρόγραμμα του 2020 και του 2021.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, μπορεί να
οργανώσει μια άρτια καθόλα συμμετοχή Περιφερειών,
Επιμελητηρίων,
Συνδέσμων
Εξαγωγέων,
κλαδικών
Συνδέσμων και Συνεταιρισμών της Ελλάδος με πολλά
προνόμια με ιδιαίτερη και ξεχωριστή παρουσία για την
ανάδειξη όλων των πλεονεκτημάτων αυτού του τύπου
συμμετοχής.
Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος σας,
επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για την έγκαιρη εξασφάλιση
προνομιακού χώρου.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού .
Μετά το τέλος της έκθεσης θα εκδοθεί το αντίστοιχο συνολικό τιμολόγιο.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται 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.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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Ελισάβετ Μπίμη
Junior Project Manager

