ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 6η SIAL InterFOOD
η οποία πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο JI Expo Kemayoran στην Τζακάρτα, από τις 13 έως τις 16
Νοεμβρίου 2019.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. SIAL InterFOOD αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη
διεθνή έκθεση στον κλάδο τροφίμων-ποτών που
πραγματοποιείται στην Ινδονησία (που είναι μία από τις
πλέον μεγαλύτερες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες
παγκοσμίως) και απευθύνεται και στην ευρύτερη περιοχή. Με
ετήσια παρουσία, έχει πλέον καθιερωθεί σαν ένα από τα
σημαντικότερα γεγονότα στην περιοχή: η διοργάνωση του
2018 συγκέντρωσε περί τους 1.458 εκθέτες από 28 χώρες
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 80%, προβάλλοντας τα
προϊόντα τους σε 21 θεματικές ενότητες σε 63.977
εμπορικούς επισκέπτες στους οποίους δόθηκε και η δυνατότητα γευστικών δοκιμών. Η διεθνής έκθεση SIAL
InterFOOD συμπεριλαμβάνεται στο γκρουπ εκθεσιακών γεγονότων της SIAL, ηγέτιδας έκθεσης στον χώρο των
τροφίμων και ποτών που ξεκίνησε από 1964 στο Παρίσι και σταδιακά επεκτάθηκε με επτά πλέον διεθνούς
εμβέλειας εκθεσιακά γεγονότα παγκοσμίως.
Η Ινδονησία είναι η 4η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και η 7η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, η οποία
εξελίσσεται σε διεθνές οικονομικό και εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο, με αύξηση 5.1% στο κατά κεφαλήν
εισόδημα (2017) και 264 εκατομμύρια πληθυσμό, αναδεικνύοντας την ως τη μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα
του κόσμου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επίσημο site της έκθεσης: www.sialinterfood.com

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στη διεθνή έκθεση SIAL InterFOOD. Η
παρουσία της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη
παρουσίαση των προϊόντων σας σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή και σας προσφέρει πρόσβαση σε μία
πολλά υποσχόμενη αγορά αλλά και σε αγοραστές από χώρες όπως η Μαλαισία, η Κίνα, η Σιγκαπούρη, η Νότια
Κορεά, η Ιαπωνία, η Τυνησία, η Αυστραλία, η Ινδία, η Ταϊβάν, η Ταυλάνδη κ.ά.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: έλαια και λίπη,
κονσέρβες, γλυκά και ζαχαρώδη, φρέσκα, κονσερβοποιημένα και αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, ξηροί
καρποί, γαλακτοκομικά, προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα και έτοιμα
γεύματα, θαλασσινά και ψάρια, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά κά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ( HOSTED BUYERS)
Η
διοργανώτρια
εταιρεία
SIAL
χρηματοδοτεί την πρόσκληση 80 ελεγμένων
αγοραστών από την Ινδονησία για να
παρευρεθούν στην SIAL INTERFOOD.
Κάθε
υποψηφιότητα
ελέγχεται
ενδελεχώς και η τελική επιλογή γίνεται με βάση
τον κύκλο εργασιών της κάθε εταιρείας και την
αγοραστική της δύναμη, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η επιλογή είναι η πιο
ενδεδειγμένη.
Είναι άξιο αναφοράς ότι το 2018, η
έκθεση φιλοξένησε 88 αγοραστές από διάφορες
χώρες και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150
συναντήσεις μεταξύ των εκθετών και των
υποψήφιων αγοραστών. Για το 2019, θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού για τους αγοραστές,
με σκοπό την αύξηση του αριθμού που θα επισκεφθούν τη διοργάνωση του 2019.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της SIAL InterFOOD 2019 θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις με έντονο
εμπορικό ενδιαφέρον με στόχο την ενίσχυση της εκθεσιακής σας παρουσίας:
-

SIAL Innovation
Baking Demo
Cooking Demo
La Cuisine Competition
Gelato Competition
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη SIAL INTERFOOD με κόστος
συμμετοχής 665€/ τ.μ ή 615€/τ.μ για γωνιακό χώρο συν Registration - Coordination fee 935.Το registration fee
περιλαμβάνει τη καταχώρηση σας στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.

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..

Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου
2. Κατασκευή με τον απαραίτητο εξοπλισμό περιπτέρου pre-equipped
package (τυποποιημένη δομή με μοκέτα, 1 info-counter, 2 καρέκλες, καλάθι
αχρήστων, περίπτερο minimum 9 τ.μ. ).
3. Επιπρόσθετο εξοπλισμό για την άρτια προβολή σας (1 βιτρίνα, 3 ράφια,
1 τραπέζι)
4. Γραφικά περιπτέρου στο infocounter με το λογότυπο της εταιρείας σας, σε 1 πάνελ τοιχοποιίας
με γραφικό της επιλογής σας, στην προμετωπίδα με την επωνυμία
της εταιρείας σας.
5. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου – φωτισμός και καθαριότητα
περιπτέρου, τεχνική υποστήριξη, σύνδεση και κατανάλωση
ηλεκτρικού (δεν περιλαμβάνεται 24ωρη κατανάλωση και
κατανάλωση για επαγγελματικό εξοπλισμό)
SIAL INTERFOOD 2017
6. Αλφαβητική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης για την προβολή της επιχείρησης
7. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την εύρυθμη λειτουργία, την άρτια
υποστήριξη της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών σας κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη
τη διάρκεια της έκθεσης, ανάλογα με τον τελικό αριθμό των εκθετών, με ελάχιστο αριθμό εκθετών τους
τέσσερις (4).
8. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (επιπλέον εξοπλισμός,
γραφικά, ψυγείο, τηλεόραση, dvd player, παροχή νερού, θέσεις πάρκινγκ, παροχή 24ωρης σύνδεσης,
μίσθωση υπηρεσιών υποδοχής, βοηθών και διερμηνέων κοκ).
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 στην Ινδονησία, προκειμένου να διαπραγματευτούν τα κόστη
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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 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 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής της συν το Registration Fee συν το
Coordination fee. Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο
χώρος διατεθεί σε άλλη εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή θα πρέπει να
γίνει ως εξής:
α) Προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το Registration-Coordination fee 935€, με την
αποστολή της αίτησης συμμετοχής άμεσα για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας.
β) Η εξόφληση του υπολοίπου 50% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και μετά την
οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη.
-Καταβολή ΦΠΑ 24% μέχρι τις 1/11/2019.
Η τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας της έκθεσης.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα
συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 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 SMPC
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
Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της εταιρείας και την
έκθεση που αφορά και να αποσταλεί στο παρακάτω email ή fax.

Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη συνημμένη αίτηση
συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
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Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Μanaging Director
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Ελισάβετ Μπίμη
Junior Project Manager

