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FOOD & DRINK EXPO 2020



FOOD & DRINK EXPO 2020

Ημερομηνία 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2020

Χώρος NEC Birmingham

Χρόνος 26η χρονιά

Πρόσβαση Μόνο επαγγελματίες

Εκθέτες Αναμένονται πάνω από 1.500 εκθέτες από 50+
χώρες

Επισκέπτες Αναμένονται πάνω από 30.000

Website www.foodanddrinkexpo.co.uk

http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/


ΠΡΟΤΑΣΗ
Επιχειρηματική αποστολή επιλεγμένων εταιρειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην FOOD & DRINK EXPO 2020, την μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών για
την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο στόχος της αποστολής είναι η προβολή του Αγροδιατροφικού πλούτου της Περιφέρειας και η εισαγωγή επιλεγμένων
επιχειρήσεων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω επιτόπιας έρευνας αγοράς και ανταγωνισμού.

Κατά την διάρκεια των 3 ημερών οι επιχειρηματίες θα καθοδηγηθούν μέσα στην έκθεση από στελέχη της RECO EXPORTS και θα γνωρίσουν ανταγωνιστικά
προϊόντα και εν δυνάμει αγοραστές. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες θα μπορούν να παρακολουθήσουν σημαντικές εκδηλώσεις και ομιλίες που θα
πραγματοποιηθούν εντός της έκθεσης και να γνωρίσουν σημαντικούς παράγοντες της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακόμη, εντός της έκθεσης θα διαμορφωθεί ένας χώρος προβολής προϊόντων της Περιφέρειας σε κεντρικό σημείο της έκθεσης, μέσα στον οποίο θα εκτεθούν
στους επισκέπτες προϊόντα των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στην αποστολή ή προϊόντα που αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της παραγωγικής
δυνατότητας της Περιφέρειας.

Τέλος για την καλύτερη διοργάνωση της Επιχειρηματικής Αποστολής, θα ετοιμαστεί μια μπροσούρα της Αποστολής, όπου θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία της
κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης και τα οποία θα μοιραστούν στους επισκέπτες.

Συνοπτικά η επιχειρηματική αποστολή περιλαμβάνει:

• Ενημέρωση των συμμετεχόντων δυο μήνες πριν την αποστολή για τα χαρακτηριστικά της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, τις δυνατότητες και προοπτικές, 
την μετά BREXIT εποχή και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα

• Καθοδήγηση εντός έκθεσης και υπόδειξη ανταγωνισμού και δυνητικών αγοραστών
• Επίσκεψη σε τοπικά supermarket και έρευνα αγοράς ραφιού.
• Εκθετήριο 6τμ προβολής προϊόντων που θα περιλαμβάνει βιτρίνα, σκαμπό, τραπέζι με καρέκλες, φωτισμό, μοκέτα, γραφικά στα πάνελ, εισαγωγή 

προϊόντων στον κατάλογο της έκθεσης, μεταφορά και ασφάλιση εμπορευμάτων στην έκθεση, εκτύπωση μπροσούρας, προβολή της Περιφέρειας Ιονίων και 
των επιχειρήσεων σε κλαδικά περιοδικά της Μεγάλης Βρετανίας.

ΚΟΣΤΟΣ: 6,500€ + ΦΠΑ (το κόστος δεν περιλαμβάνει έξοδα μετακινήσεων, μεταφοράς, διαμονής και διατροφής) 



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
www.foodanddrinkexpo.co.uk ή να επικοινωνήσουν με
την RECO EXPORTS στο 231 231 5310.

Η RECO EXPORTS αποτελεί τον αποκλειστικό εκπρόσωπο
της WILLIAM REED για την Ελλάδα και την Κύπρο.

William Reed Exclusive Agent
RECO EXPORTS
Αριστοτέλους 24, Θεσ/νίκη
Τ: 231 231 5310
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