ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SIAL MIDDLE EAST 2019
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE
ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 10η SIAL
MIDDLE EAST η οποία διοργανώνεται στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Abu Dhabi 9-11/12/2019 στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. SIAL MIDDLE EAST είναι ένα από τα κορυφαία εμπορικά γεγονότα για τον κλάδο τροφίμωνποτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (ΜΕΝΑ) και το ανταγωνιστικό της
πλεονέκτημα έγκειται στην ποιότητα των επισκεπτών, καθώς και στα εξαιρετικής οργάνωσης και
αποτελέσματος B2B meetings, που διοργανώνονται κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό η έκθεση παρουσιάζει
αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης ετησίως και πλέον αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη έκθεση
στην περιοχή: η διοργάνωση του 2018 συγκέντρωσε 1.089 εκθέτες από 45 χώρες, πάνω από 20.500
εμπορικούς επισκέπτες από 90 χώρες και περισσότερα από 30 εθνικά περίπτερα.
Η διεθνής έκθεση SIAL MIDDLE EAST συμπεριλαμβάνεται στο γκρουπ εκθεσιακών γεγονότων της
SIAL, που ξεκίνησε από 1964 στο Παρίσι και σταδιακά επεκτάθηκε με επτά πλέον διεθνούς εμβέλειας
εκθεσιακά γεγονότα παγκοσμίως, το καθένα σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή ώστε να καλυφθούν
όλες οι πιθανές αγορές που ενδιαφέρουν έναν εκθέτη. Η συγκεκριμένη έκθεση πραγματοποιείται στο
Abu Dhabi, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το κρατίδιο με το υψηλότερο κατά
κεφαλήν εισόδημα και ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
Τα ΗΑΕ θεωρούνται επίσης ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επανεξαγωγικών δραστηριοτήτων σε
παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή αποτελεί ένα κομβικό σημείο και ένα “target market”
όχι μόνο για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να βρουν συνεργάτες για πώληση των προϊόντων τους στα
ΗΑΕ, αλλά και για όσες θέλουν να επανεξάγουν στην ευρύτερη περιοχή.
Η διεθνής έκθεση SIAL MIDDLE EAST, παραδοσιακά
προσελκύει το ενδιαφέρον των σημαντικότερων εισαγωγέων,
διανομέων, επαγγελματιών λιανικής και χονδρεμπόρων της
ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής από χώρες όπως
ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ομάν κ.α. αλλά και από άλλες
χώρες όπως η Ινδία.
Οι διοργανωτές θέλοντας να παραμείνουν πιστοί στην
παράδοση των εκθέσεων SIAL να είναι πρωτοπόρες σε
καινοτόμα προϊόντα και ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς
και της ζήτησης των καταναλωτών, δημιούργησαν ένα
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ξεχωριστό “Healthy and Organic Pavilion”, προκειμένου να δώσουν έμφαση σε εκείνα τα προϊόντα της
διεθνούς αγοράς, που είναι βασισμένα σε φυσικά συστατικά και απαλλαγμένα από συντηρητικά κλπ.
Άξιο αναφοράς επίσης, σε σχέση με την εθνική στήριξη της αγοράς των ΗΑΕ στην έκθεση, είναι
ότι η Δ.Ε. SIAL MIDDLE EAST 2019 πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Σεΐχη Mansour bin Zayed Al
Nahyan, του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού των ΗΑΕ, του Υπουργού Προεδρικών Υποθέσεων και του
προέδρου της Αρχή Ελέγχου Τροφίμων Άμπου Ντάμπι.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.sialme.com
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και μη αλκοολούχων
ποτών όπως: έλαια και λίπη, κονσέρβες, όσπρια, ζυμαρικά και ρύζι, προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος,
αλλαντικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, αρτοποιήματα, προϊόντα
ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα προϊόντα, προϊόντα delicatessen, έτοιμα γεύματα,
θαλασσινά και ιχθυηρά, αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά κα.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗ
Την έκθεση επισκέπτονται επαγγελματίες του αγροδιατροφικού κλάδου από όλα τα κανάλια
πώλησης. Κυρίως πρόκειται για εισαγωγείς – εξαγωγείς (33%) ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό προέρχεται
από τον χώρο της μαζικής εστίασης και του τουρισμού (HORECA & Foodservice 31%). Τέλος αισθητή είναι
η παρουσία διανομέων και επαγγελματιών λιανικής πώλησης.
Ο κύριος όγκος επισκεπτών προέρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία,
το Κουβέιτ, την Ινδια και το Μπαχρέιν και ακολουθούν επαγγελματίες από άλλες 85 χώρες του κόσμου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ (HOSTED BUYERS)
Η διοργανώτρια εταιρεία SIAL με την υποστήριξη του στρατηγικού της συνεργάτη, την Αρχή
Ελέγχου Τροφίμων του Abu Dhabi (Abu Dhabi Food Control Authority), χρηματοδοτούν την πρόσκληση
μέχρι και 500 VIP αγοραστών από τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την περιοχή της Αφρικής, προκειμένου
αυτοί να παρευρεθούν στην SIAL Middle East. Επιπλέον και για να διασφαλιστεί ότι η επιλογή των VIP
αγοραστών είναι η καταλληλότερη, κάθε υποψηφιότητα ελέγχεται ενδελεχώς και η τελική επιλογή
γίνεται με βάση τον κύκλο εργασιών και την αγοραστική δύναμη της κάθε εταιρείας.
Το Δεκέμβρη του 2018, η έκθεση φιλοξένησε 470 αγοραστές από 50 χώρες,
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.400 συναντήσεις μεταξύ των εκθετών και των υποψήφιων
αγοραστών και έχει ήδη ανακοινωθεί ότι για το 2019 θα υπάρξει ενίσχυση του προϋπολογισμού για
τους αγοραστές.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία των συμμετεχόντων στις B2B συναντήσεις είναι μόνο θετική, αλλά και
ουσιαστική γιατί υπήρξαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες λόγω της ποιότητας των συμμετεχόντων
αγοραστών.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες για κάποιες από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση.
SIAL INNOVATION: Η SIAL INNOVATION AREA προβάλει τα πιο καινοτόμα προϊόντα και οι
παρευρισκόμενοι ανακαλύπτουν τις επερχόμενες τάσεις από όλον τον κόσμο στον κλάδο τροφίμων και
ποτών. Το 2018 περισσότερα από 150 προϊόντα έλαβαν μέρος και 16 επιλέχθηκαν, πριν ψηφιστούν τα
κορυφαία 3 τα οποία κέρδισαν το Χρυσό, το Ασημένιο και το Χάλκινο βραβείο (Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Κορέα και Φιλιππίνες) και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν σε όλες τις
εκθέσεις SIAL παγκοσμίως.
HEALTHY & ORGANIC PAVILLION: Η αγορά των οργανικών ή “free from” προϊόντων παρουσιάζει
μεγάλη αύξηση και αναμένεται να ξεπεράσει τα 18 εκατ. US$ μέχρι το 2022, με αύξηση μεγαλύτερη 9%
ετησίως και με το 79% του καταναλωτικού κοινού στη Μέση Ανατολή, να εκφράζει ενεργά την προτίμηση
του στα προϊόντα αυτά.
ABU DHABI FOOD SECURITY ROUNDTABLES: Για 4η χρονιά το Κέντρο Ασφάλειας Τροφίμων (Food
Security Center Abu Dhabi - FSCAD) θα φέρει σε επαφή υψηλά κυβερνητικά στελέχη με ειδικούς της
βιομηχανίας με σκοπό το διάλογο για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας προσιτών και θρεπτικών
τροφίμων για την περιοχή.
LA CUISINE BY SIAL: Διοργανώνεται από την Emirates Culinary Guild σε συνδυασμό με την World
Association of Chefs και αποτελεί μεγάλο σημείο συνάντησης για πάνω από 1000 chef, οι οποίοι έρχονται
σε επαφή με τις εταιρείες και διαγωνίζονται για να κερδίσουν ένα από τα 4 βραβεία (Best Arabian
Cuisiner, Best Pastry Chef, Best Kitchen Artist and Best Cuisiner).
Παράλληλα υπάρχουν και άλλες σημαντικότατες εκδηλώσεις.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει ιδιαίτερα προνομιακό χώρο στη διεθνή έκθεση
SME. 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 SIAL ΜIDDLE EAST με κόστος συμμετοχής 825 €/ τμ + Registration Fee 595€.
Το registration fee περιλαμβάνει τη καταχώρηση σας στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης καθώς και την
καταχώρηση στο επίσημο site της έκθεσης με link στο δικό σας site. Το κόστος συμμετοχής για γωνιακά
περίπτερα διαμορφώνεται σε 875€ / τμ.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 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. Αναβαθμισμένη, ξύλινη κατασκευή περιπτέρου
με εταιρική σήμανση, με πλήρη εξοπλισμό. Π.χ.
για περίπτερο 9τμ περιλαμβάνονται 1 info desk
με το λογότυπο της εταιρείας σας , 2 ράφια και 1
τραπέζι με 3 καρέκλες, 1 βιτρίνα, και γραφικό
βάσει προδιαγραφών που θα δώσει η GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE. Για μεγαλύτερα
booths ο εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα.
3. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα,
καθαρισμός, φύλαξη κλπ)
4. Προβολή της εταιρείας με αλφαβητική
καταχώρηση τόσο στο έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης και σύνδεση της
ιστοσελίδας του εκθέτη με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης.
5. Παρουσία στελεχών 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
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8. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (ψυγείο, t.v., dvd
player, σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός, επιπρόσθετα γραφικά κλπ).
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 αντιπροσώπων τους (εάν υπάρχουν) στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, προκειμένου να διαπραγματευτούν τα κόστη μεταφοράς και να τιμολογηθούν απευθείας από
την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία επιλογής τους.
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 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής της συν το
Registration Fee. Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο
εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη εταιρεία, το καταβεβλημένο ποσό μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή
θα πρέπει να γίνει ως εξής:
α) 1η δόση, προκαταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το Registration Fee 490€ με την
αίτηση συμμετοχής
β) 2η δόση, 35% του συνολικού ποσού μέχρι την 1/7/2019
γ) 3η δόση, εξόφληση του υπολοίπου 30% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 8/11/2019 και μετά την
οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη.
-Η εξόφληση του ΦΠΑ 24% θα γίνει μέχρι 29/11/2019.
Η τιμολόγηση θα γίνει πριν την έκθεση. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των
περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
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Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς 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 PC
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360002320007254 / ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254
SWIFT-BIC: CRBAGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING PC
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.
Κατόπιν 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 εκ των προτέρων για το χρόνο σας και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Ελισάβετ Μπίμη

Managing Director

Junior Project Manager
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