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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ LONDON FOOD MATTERS LIVE 2018 

 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη διεθνή έκθεση FOOD 

MATTERS LIVE 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο ExCel στο Λονδίνο από τις 20 

εώς τις 22 Νοέμβρη 2018 και για την οποία η εταιρεία μας είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην 

Ελλάδα. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Η διεθνής έκθεση FOOD MATTERS LIVE είναι η μεγαλύτερη, ετήσια έκθεση παρουσίασης διεθνών 

τροφίμων και ποτών με έμφαση σε φυσικά και οργανικά προϊόντα και στον υγιεινό τρόπο ζωής, η 

οποία λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στην έκθεση φιλοξενούνται εταιρείες τροφίμων και ποτών που καλύπτουν όλο το φάσμα της 

βιομηχανίας από start-up και εταιρείες που τώρα ξεκινούν και αντιμετωπίζουν τις πρώτες προκλήσεις 

στην αγορά, εώς μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου. 

Η έκθεση θα φιλοξενήσει περισσότερους από 800 εκθέτες, παραγωγούς τροφίμων και ποτών οι οποίοι 

αναμένεται να παρουσιάσουν μια μεγάλη γκάμα θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων και ποτών οργανικά 

πιστοποιημένων και μη. 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερους από 16.000 επισκέπτες από διάφορες χώρες, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ιρλανδία. Παρόντες είναι αγοραστές και διοικητικά στελέχη από: 

 Μεγάλα πολυκαταστήματα, καταστήματα ντελικατέσσεν και εξειδικευμένα καταστήματα όπως: 

Harrods, Selfridges, Fortnum and Mason, John Lewis κ.ά. 

 Σουπερμάρκετ, καταστήματα λιανικής/χονδρικής, καταστήματα υγιεινής διατροφής και 

εταιρείες/διανομείς: Waitrose, Planet Organic, Wholefoods, Holland & Barrett, Tesco, M&S, 

Sainsbury’s, Revival Health, The Co-op, Tree of Life, Cotswold Fayre κ.ά.  

 Online καταστήματα: Amazon, Ocado κ.ά. 

 Ξενοδοχεία και καταστήματα και υπηρεσίες εστίασης: Mitchells and Butlers, Pret-A-Manger, ISS 
Facility Services, Sodexo, AMT, Apetito, Costa, Brakes, Compass Group, British Airways, Bidvest, 
Leon, Crown Plaza Hotels, Jamie Oliver, Mc Donald’s, Nando’s, Pret a Manger, Wagamama, 
Travelodge hotels κ.ά.  

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν σειρά από εκδηλώσεις και B2B συναντήσεις 

προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε εκθέτες και επισκέπτες να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν 
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πληροφορίες και να ενημερωθούν για το μέλλον της αγοράς τροφίμων και ποτών στη Μεγάλη 

Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα: 

 Matchmaking events με διανομείς ή/και αγοραστές. 

 Match roundtables: όπου διάφορα στελέχη της αγοράς τροφίμων και ποτών στη Βρετανία 

δίνουν πληροφορίες στους εκθέτες για το πως κανείς μπορεί να εισέλθει ή/και να καθιερωθεί 

στη αγορά αυτή πχ. τι είδους συσκευασίες αναζητούν και ελκύουν τους καταναλωτές, 

συστατικά κ.ά.  

 

 
 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2018 

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα 

σας στην διεθνή έκθεση FOOD MATTERS LIVE το Νοέμβρη του 2018 με κόστος συμμετοχής για 

ετοιμοπαράδοτα περίπτερα 845€/τμ  + ΦΠΑ,  το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

 Προμετωπίδα με εταιρική σήμανση και σήμανση της χώρας 

 Μοκέτα 

 Παροχή ρεύματος (όχι 24ώρο) 

 1 infocounter με λογότυπο 

 1 επιδαπέδια βιτρίνα (για περίπτερα 9 τμ και άνω) 

 1 τραπέζι 
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 3 καρέκλες 

 1 σκαμπώ 

 2 Spotlight 

 πρίζα 

Επιπλέον στην τιμή περιλαμβάνεται μεταφορά εκθεμάτων ξηρού φορτίου ανάλογα με το μέγεθος του 

περιπτέρου: 

 Εώς 15 κιβώτια για περίπτερα 9 τμ και άνω 

 Εώς 10 κιβώτια για μικρότερα περίπτερα 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον εξοπλισμό στο περίπτερο σας, η GREAT GREEK EXPORTS AND 

TRADE θα σας τον εξασφαλίσει με το αντίστοιχο κόστος. 

Το Registration & Coordination Fee είναι 690€ + ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγγραφή στον επίσημο 

κατάλογο της έκθεσης, αντίγραφο καταλόγου, καρτελάκια εκθετών και προσκλήσεις επισκεπτών 

καθώς και τις υπηρεσίες διαχείρισης της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE κατά την προετοιμασία 

της συμμετοχής σας, εξεύρεση του κατάλληλου χώρου για την εταιρεία σας, αλληλογραφία με τη 

διοργανώτρια εταιρεία και λοιπές διαδικασίες και λεπτομέρειες της συμμετοχής σας.  

Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE και 

υπόκειται σε ΦΠΑ 24%. 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 

Η παρουσία της εταιρείας σας σαν εκθέτης στη FOOD MATTERS LIVE 2018 με την κατάλληλη 

προετοιμασία από τη μεριά σας και τη δική μας υποστήριξη και τεχνογνωσία μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά στην επίτευξη των εμπορικών στόχων και του οράματος της εταιρείας σας: 

 Να αναπτύξετε και να προωθήσετε τις πωλήσεις σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία και 

στις αγορές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 

 Να αποκτήσετε και να επιλέξετε νέους συνεργάτες (διανομείς, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, 

αγοραστές). 

 Να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και της εταιρικής ταυτότητάς σας, μέσα 

από την αυξημένη επισκεψιμότητα της έκθεσης αλλά και μέσα από προβολή της έκθεσης σε 

social media, επίσημους καταλόγους κλπ τα οποία γνωστοποιούνται όχι μόνο στους επισκέπτες 

αλλά και σε όλο το ενδιαφερόμενο κοινό. 
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 Να συναντήσετε από κοντά τους υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτες σας και όλους τους key 

players της αγοράς που σας ενδιαφέρει. Παρ’ όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία πλέον 

προσφέρει εναλλακτικούς και γρήγορους τρόπους επικοινωνίας, η προσωπική επαφή 

εξακολουθεί να είναι πολύτιμη και να συμβάλλει τα μέγιστα στην δημιουργία και τη διατήρηση 

του «κλίματος αγοράς» και του «κλίματος εμπιστοσύνης» ανάμεσα στα συναλλασσόμενα μέρη.  

 Να αναπτύξετε το δίκτυο γνωριμιών σας, να γνωρίσετε τον ανταγωνισμό, καινοτόμα προϊόντα, 

και να εκτιμήσετε τις δυνατότητες επέκτασης σας σε νέες αγορές.  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά ξηρού φορτίου, σε ποσότητα ανάλογη με τα τελικά 

τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επιστροφές προϊόντων ή 

διαφημιστικού υλικού δε συμπεριλαμβάνονται. Για ευπαθή προϊόντα που απαιτούν αποθήκευση σε 

συντήρηση ή κατάψυξη, η μεταφορά δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της πρόσκλησης και θα 

υπάρξει ανάλογη χρέωση. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και 

την αντίστοιχη προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το Registration & 

Coordination Fee άμεσα.  

Το υπόλοιπο 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 28/9/2018. 

Το ΦΠΑ 24% θα πρέπει να καταβληθεί πριν από την έκθεση. 

Η καταβολή των ποσών και του ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς της 

GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE. 
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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  
 
ALPHA BANK: ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 3600 – 0232 – 0007 – 254 // ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY  
 
Να σημειώσετε, ότι το παραστατικό ή η ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της εταιρείας 
και την έκθεση που αφορά και να  μας αποσταλεί στο παρακάτω email ή fax.  

 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση 

συμμετοχής που θα συνοδεύεται και από την αντίστοιχη προκαταβολή.  

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την 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, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία. 

Με εκτίμηση,  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Σοφία Μανήρα  

Managing Director        Project Assistant   
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