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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. HORECA JORDAN 2019 
 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

    Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί, να συμμετάσχετε στην 6η  διεθνή 

έκθεση HORECA JORDAN 2019, που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Οκτωβρίου 2019 στο “Zara Expo - Grand Hyatt 

Amman/Jordan”  στο Αμμάν την πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Η  HORECA JORDAN 2019 διοργανώνεται από την  

Hospitality Services s.a.r.l. εταιρεία με πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων μαζικής εστίασης και 

τουρισμού. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση του τομέα τροφοδοσίας και εξοπλισμού Ξενοδοχείων και μονάδων 

Μαζικής Εστίασης (ΗO. RE.CA). για την περιοχή ΜΕΝΑ και η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE είναι η 

αποκλειστική αντιπρόσωπος για την Ελλάδα.  

 

 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 

 

Η έκθεση συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να προσελκύει τη 

διεθνή αγορά , καθιστώντας την Ιορδανία σαν  ένα σημείο 

συνάντησης για η διεθνή βιομηχανία τροφίμων και ποτών, 

εξοπλισμού εστιατορίων, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, 

τεχνολογικών λύσεων και διαδικτυακών  υπηρεσιών, καθώς 

και εταιρειών που ειδικεύονται στην κατασκευή, την 

ανακαίνιση ειδικών χώρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα της έκθεσης  http://www.horeca-jordan.com 
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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

 

Tα προϊόντα που παρουσιάζονται ανήκουν στους εξής τομείς:  

• Food and beverages 

• Catering, supermarket and laundry 

equipment 

• Furniture, fixtures and design 

• Tableware, uniforms, linens and guest 

amenities 

• Consultant, recruiting and franchise 

companies 

• Cleaning and maintenance 

• Packaging and labeling 

 

H έκθεση απευθύνεται σε εταιρείες τροφίμων, ποτών, τροφοδοσίας και εξοπλισμού ξενοδοχείων και 

μονάδων μαζικής εστίασης (ΗO. RE.CA). Η έκθεση φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες της μαζικής εστίασης 

με ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα. Παρευρεθείτε με κορυφαίες επιχειρήσεις με ξενοδοχειακό εξοπλισμό 

και εξοπλισμό εστιατορίων, τεχνολογικές λύσεις και διαδικτυακές  υπηρεσίες, καθώς και με εταιρείες που 

ειδικεύονται στην κατασκευή, την ανακαίνιση ειδικών χώρων. 

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πως η συγκεκριμένη έκθεση μπορεί να απογειώσει την επιχείρηση σας; 

 Τοποθετήστε την επωνυμία σας ως ηγέτιδα στους τομείς των τροφίμων, των ποτών και της μαζικής 

εστίασης. 

 Επεκτείνετε το επιχειρησιακό σας δίκτυο στη μοναδική εκδήλωση. 

 Ενισχύστε τις πωλήσεις σας και υπογράψτε συμφωνίες επί τόπου. 

 

  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019 

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα μπορεί να σας εξασφαλίσει 

προνομιακό χώρο για την ατομική σας συμμετοχή στο μεγάλο αυτό γεγονός. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη 

δήλωση συμμετοχής σας και η αντίστοιχη διαθεσιμότητα. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μέσα από μια 

λειτουργική και καλαίσθητη πρόταση, σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσία.   

 Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα ανταγωνιστικά προϊόντα σας στην ερχόμενη HORECA JORDAN με τις 

παρακάτω επιλογές που δίνονται επισήμως από την διοργανώτρια εταιρεία: 
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 α) Ενοικίαση χώρου με κατασκευή περιπτέρου  με κόστος 330 $ USD / τ.μ  (Special custom stand) 

ελάχιστη επιφάνεια 12 τ.μ) :  

που περιλαμβάνει ξύλινη τοιχοποία, εταιρική σήμανση στη μετόπη του περιπτέρου,2 καρέκλες, 1 

τραπέζι,  1 counter με ενσωματωμένα ράφια και  τοποθετημένο το εταιρικό σας logo  και παροχή 

ρεύματος.  

 

 β) Ενοικίαση χώρου χωρίς κατασκευή (ίχνος εδάφους) με κόστος 270$ USD / τ.μ (ελάχιστη επιφάνεια 15 τ.μ) 

Η συμμετοχή σας  περιλαμβάνει : 

 
1.Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου με βάση τη διαθεσιμότητα και την χρονική σειρά των 
αιτημάτων  
2.Βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης 
3.Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (επιπρόσθετος 
εξοπλισμός, γραφικά, t.v., dvd player, σύνδεση internet, βοηθητικό προσωπικό, διερμηνείς, 
εκτυπώσεις κλπ)   
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις παροχές του περιπτέρου και τις επιλογές συμμετοχής σας θα βρείτε 
εντός του συνημμένου “Space Application  Form” 
 
Λάβετε υπόψη σας ότι οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με επιπρόσθετο φόρο 16% από την 
διοργανώτρια εταιρεία.  
 

Στο κόστος συμμετοχής σας θα συνυπολογίσετε τo Coordination & Support Fee, ποσό 695€, το οποίο 

περιλαμβάνει:  

1. Υποστηρικτικές ενέργειες από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE πριν την έκθεση για την 

εξεύρεση κατάλληλου χώρου, επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρεία Hospitality Services s.a.r.l. για την 

επίλυση όλων των θεμάτων  πριν την παρουσία σας στην έκθεση κλπ.   

2. Παροχή στοιχείων για την αγορά. 

3. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την υποστήριξη όλων των εκθετών  και 

εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής σας κατά την προετοιμασία αλλά και την κάλυψη των αναγκών σας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της έκθεσης (με την προϋπόθεση ο αριθμός των εκθετών να είναι ίσος και μεγαλύτερος από 

4. για την επιτόπια παρουσία μας). Σε διαφορετική περίπτωση τα στελέχη της Hospitality Services s.a.r.l. σε 

συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας μας θα κάνουν ότι είναι απαραίτητο για να διευκολυνθεί η 

συμμετοχή σας.  

Σε περίπτωση συμμετοχής σας παρακαλώ στην συμπλήρωση του συνημμένου “Space Application  Form” 
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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.   

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των προϊόντων τους 

αυτόνομα με τον συνεργάτη τους ή σε αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT GREEK EXPORTS AND 

TRADE. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς 

προϊόντων των εκθετών. Για την αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE 

θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε τον χρόνο να αποφασίσετε τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς των 

εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να σημειώσετε ότι για το κόστος της 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  και την 

αντίστοιχη καταβολή 100% του συνολικού ποσού συμμετοχής της .  

Η καταβολή θα γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας  
 
Hospitality Services s.a.r.l. :  
Modern for Conferences & Exhibition Services  

Housing Bank for Trade and Finance, Zahran Branch – Fourth Circle - Amman  

US$ IBAN #: JO39–HBHO–1210–0000–0192–0400–2010–02  

 

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που 
θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη καταβολή. Γι’ αυτό παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να μας 
αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049, ενώ η 
καταβολή του 100% του συνολικού ποσού θα κατατεθεί στον λογαριασμό της διοργανώτριας Hospitality 
Services s.a.r.l. (βλ Συνημμένη αίτηση συμμετοχής).  
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Η πληρωμή Coordination & Support Fee ύψους 695€ + ΦΠΑ 24%= 861,80€ γίνεται ταυτόχρονα με την καταβολή 
του συνολικού ποσού  και μπορεί να γίνει με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της GREAT 
GREEK EXPORTS AND TRADE: 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715  
ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING PRIVATE COMPANY  
 
ALPHA BANK 
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360002320007254 
ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING PRIVATE COMPANY  
 
Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της 
εταιρείας και την έκθεση που αφορά. 

 
 
Συμπληρώσετε και στείλτε τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και τα παραστατικά κατάθεσης (επωνυμία εταιρείας 

και έκθεση που αφορά), με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες 

πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 7755080.   

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

Με εκτίμηση, 

 

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Αντιγόνη Γκέρου     

Managing Director       Project assistant      
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