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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕ Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΙΚΟ FORUM 

Greek Serbian Forum: Trade and Investments in the Food Sector/ a new dynamic relationship 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σε συνεργασία με το Ελληνο – Σερβικό Επιμελητήριο Αθήνας 

και το Ελληνο – Σερβικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Δ.Ε. 

ETHNO FOOD AND DRINK  από τις 22 έως τις 25 Νοεμβρίου 2017 στο εκθεσιακό κέντρο του Βελιγραδίου. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

Η Δ.Ε. ETHNO FOOD AND 

DRINK  αποτελεί την 

διαχρονικότερη εμπορική 

έκθεση τροφίμων και 

ποτών και σημείο 

συνάντησης για τους 

επαγγελματίες των 

κλάδων οργανωμένης 

λιανικής, χονδρεμπορίου, 

ξενοδοχείων και μαζικής 

εστίασης στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Η έκθεση 

πραγματοποιείται υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου 

Γεωργίας και 

Περιβαλλοντικής Προστασίας.  

Η έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των επιχειρήσεων των τροφίμων και ποτών και προσφέρει μια πλήρη 

επισκόπηση της αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου σε κάθε επίπεδο. Η διοργάνωση 

του 2016 φιλοξένησε 385 εκθέτες και 1.500 προϊόντα από διάφορες χώρες, όπως Σερβία, Ινδία, Ελλάδα και 

Βοσνία Ερζεγοβίνη.  

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθεί και το Ελληνο-Σερβικό  FORUM, “Greek Serbian Forum: Trade 

and Investments in the Food Sector/ a new dynamic relationship” στο οποίο θα πραγματοποιηθούν Β2Β 

συναντήσεις με διανομείς και μεγάλες αλυσίδες αγοραστών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη 

περιοχή.   
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Παράλληλα, θα συζητηθούν οι τρόποι ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου Σερβίας- Ελλάδας και η αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών στη Σερβία. Tο τελευταίο διάστημα παρατηρείται διεύρυνση των εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας – Σερβίας, που οφείλεται και στο μεγάλο ρεύμα τουριστών μεταξύ των δύο 

χωρών. Το επόμενο βήμα είναι να συνδέσουμε την Ελλάδα με το Βελιγράδι, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική 

στην προσέγγιση τρίτων αγορών, στην Ασία, στην Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχει επιτυχία από 

τη συνεργασία αυτή και  τους επόμενους μήνες με την ακόμα πιο στενή συνεργασία των δύο κυβερνήσεων, 

της Σερβίας και της Ελλάδας,  το εγχείρημα αυτό θα προχωρήσει με πιο γρήγορους και ακόμα πιο 

αποτελεσματικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα όπως: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά, ελαιόλαδο, 

βιολογικά τρόφιμα και ποτά, κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, κατεψυγμένα 

τρόφιμα και λαχανικά, ιχθυηρά, έτοιμα γεύματα και εδέσματα, ζυμαρικά δημητριακά και όσπρια, προϊόντα 

ζύμης και αρτοσκευάσματα, γλυκά, ζαχαρώδη και παγωτά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καφέδες, 

ροφήματα, μπύρες, αναψυκτικά, νερά και χυμούς, κρασί, αλκοολούχα ποτά κλπ.  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ 2017 – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ  

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για την συμμετοχή των Ελλήνων 

παραγωγών. Μέσα από μια καλαίσθητη και λειτουργική παρουσία, η ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS AND 

TRADE θα υποστηρίξει την ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας στην ETHNO 

FOOD AND DRINK  2017, με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις. 

Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση ETHNO 

FOOD AND DRINK  τον Νοέμβριο του 2017. 

Α) Κόστος συμμετοχής για περίπτερο 9 τ.μ.: 790€  + 120€ Registration Fee  

Β) Κόστος συμμετοχής για περίπτερο 12 τ.μ.: 990€  + 120€ Registration Fee  

Γ) Κόστος συμμετοχής για περίπτερο 15 τ.μ.: 1.190€  + 120€ Registration Fee  

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 

  

mailto:info@greatexhibitions.gr
http://www.greatexhibitions.gr/


 
 
  

  

GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE  
Παπανικολή 22Α , 15232, Χαλάνδρι  
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049  
e-mail: info@greatexhibitions.gr   
Site: www.greatexhibitions.gr  

Ο εξοπλισμός για τις 3 προτάσεις μας είναι παρακάτω. Στην περίπτωση ανάγκης επιπρόσθετου εξοπλισμού  

θα υπάρξει ανάλογη επιβάρυνση.  

Η συμμετοχή σας στην ETHNO FOOD AND DRINK  με αναβαθμισμένη  κατασκευή (LUX type) περιλαμβάνει:  

1. Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού 

χώρου   

2. Kαλαίσθητη κατασκευή περιπτέρου με 

εταιρική σήμανση στη μετόπη και 

γραφικά (96,5 cm Χ 196,5 cm) 

3. Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό 

περιπτέρου(1 τραπέζι, 4 καρέκλες, 1 

σκαμπό, 1 infocounter, 3 ράφια, 1 

ντουλάπι με κλειδαριά)  

4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, 

4 spot light 100W, 1 πρίζα κλπ)  

5. Βασική καταχώρηση στον επίσημο 

κατάλογο της έκθεσης  

6. Άριστη εξυπηρέτηση από την ομάδα 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  

7. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., dvd player, 

συνδεση internet, ψυγείο, λοιπός επιπρόσθετος εξοπλισμός, όπως καρέκλες, infocounters, 

επιπρόσθετα γραφικά κλπ) 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  

Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την 

ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν τη μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα είτε 

απευθείας από Ελλάδα είτε μέσω των πιθανών αντιπροσώπων τους, προκειμένου να διαπραγματευτούν 

τα κόστη 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. 
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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 60% του συνολικού ποσού συμμετοχής της. 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 60% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής 

άμεσα. 

β)  Η εξόφληση του υπολοίπου 40% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 19/10/2017 και μετά την 

οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη  

- Καταβολή ΦΠΑ έως 17/11/2017  

Η τιμολόγηση της συμμετοχής θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 

προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την 

αντίστοιχη προκαταβολή. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις χωρίς 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  

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 σταλεί στο παρακάτω email ή fax.  

Συμπληρώσετε και στείλτε μας τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής σας με e-mail στο info@greatexhibitions.gr 

ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 210 7755080.  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  

Με εκτίμηση,  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Μαρία Γιακουμάκη   

Managing Director       Project Manager  

mailto:info@greatexhibitions.gr
http://www.greatexhibitions.gr/
mailto:info@greatexhibitions.gr

