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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Η εταιρεία GREAT – Greek Exports and Trade με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Δ.Ε. 

“ANUFOOD Eurasia” που θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη από τις 14  έως τις 16 Μαϊου 2015 στο 

εκθεσιακό κέντρο TUYAP. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Οι επαγγελματίες του κλάδου Τροφίμων- Ποτών περιμένουν με ανυπομονησία την Δ.Ε. ANUFOOD 

Eurasia που για πρώτη φορά θ’ ανοίξει τις πόρτες της σε εκθέτες και επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο. 

Ήδη πριν την λήξη της πρώτης περιόδου υποβολής συμμετοχών, πάνω από το 50%  του διαθέσιμου 

χώρου έχει διατεθεί.  

Αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στην Koelnmesse (διοργανώτριας της μεγαλύτερης έκθεσης 

στον χώρο των τροφίμων και ποτών παγκοσμίως, της Δ.Ε. ANUGA στην Κολωνία) και του τοπικού της 

συνεργάτη REED-TUYAP,  η Δ.Ε. ANUFOOD φιλοδοξεί- με σταθερή, ετήσια παρουσία- να προσφέρει 

ουσιαστικές λύσεις στην διείσδυση τόσο στην δυναμική τούρκικη αγορά όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο, στις αγορές των Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής, Βορείου Αφρικής (Μena region) και σ’ εκείνες 

της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), καθώς η Τουρκία αποτελεί το κύριο διαμετακομιστικό 

κέντρο στην ευρύτερη περιοχή. Σε απόσταση τριών με τεσσάρων ωρών από την Τουρκία βρίσκονται 56 

χώρες που αντιπτοσωπεύουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομίας. Η συμμετοχή ελληνικών 

επιχειρήσεων στην Δ.Ε. ANUFOOD αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια ουσιαστική γνωριμία 

με τις εν λόγω αγορές, στην πρώτη πραγματικά διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών στην Τουρκία. Η 

Δ.Ε. ANUFOOD αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες εκθέτες από δεκάδες χώρες όπως η Γερμανία, 

Ολλανδία, Ιρλανδία, Ιράν, Ταϋλάνδη, Σιγκαπούρη, Ελλάδα κα, καθώς και χιλιάδες αγοραστές. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: Φρούτα 

και λαχανικά, γαλακτοκομικά, προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος, κατεψυγμένα προϊόντα, ξηρούς 

καρπούς, έλαια και λίπη, κονσέρβες, έτοιμα γεύματα, θαλασσινά και ψάρια, αρτοποιήματα, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής, προϊόντα delicatessen, βιολογικά και υγειϊνής διατροφής, συμπληρώματα διατροφής 

και διαίτης, καθώς επίσης προϊόντα halal κα. Επιπλέον, ο εκθέτης ή ο επισκέπτης θα μπορέσει να έρθει 

σε επαφή με τις νεότερες εξελίξεις σε επίπεδο εξοπλισμού και υπηρεσιών του κλάδου. 
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ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η  Δ.Ε. ANUFOOD αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων εμπορικών επισκεπτών και 

εισαγωγέων, διανομέων τροφίμων, σουπερμάρκετς, καταστημάτων ντελικατέσεν, αρτοποιείων, 

ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ξενοδοχείων και εταιρειών catering. Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο site της έκθεσης: www.anufoodeurasia.com.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ 2015 

Η GREAT – Greek Exports and Trade έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο δίπλα από την κεντρική είσοδο 

στο HALL 11, για την συμμετοχή των Ελλήνων εξαγωγέων του κλάδου. Μέσα από μια νέα και 

λειτουργική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις η 

GREAT – Greek Exports and Trade σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των 

προϊόντων σας.  

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

“ANUFOOD Eurasia”  τον Μάϊο 2015 με κόστος συμμετοχής 435€ / τμ. Το κόστος συμμετοχής για τα 

γωνιακά περίπτερα διαμορφώνεται στα 485€ / τμ.  Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.  

Μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για τη συμμετοχή σας (κλείσιμο προνομιακού χώρου, 

ειδικές παροχές). Η συμμετοχή σας  περιλαμβάνει:  

1. Ενοίκιο χώρου  

2. Λειτουργική κατασκευή περιπτέρου, με εταιρική – προϊοντική σήμανση   

3. Βασικό εξοπλισμό περιπτέρου (info counter, τραπέζι, καρέκλες, ράφια, βιτρίνα και αποθήκη). 

4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, νερό, καθαρισμός, φύλαξη κλπ)  

5. Βασική καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης 

6. Παρουσία στελεχών της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting για την εύρυθμη 

λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και 

καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 

7. Λειτουργία Reception Desk παροχής πληροφοριών για όλους τους εκθέτες και διανομή του 

λειτουργικού καταλόγου εκθετών, με βοηθητικό χώρο για την προσφορά νερού, καφέ κλπ για 

τις ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών τους. Στο χώρο του reception desk θα υπάρχει 

χώρος φόρτισης κινητών τηλεφώνων.  
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8. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT – Greek 

Exports and Trade. 

9. Παροχή στοιχείων για την αγορά.  

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

συνδεση internet, κλπ) 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

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

προϊόντων τους αυτόνομα ή σε μαζική αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT – Greek 

Exports and Trade. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της GREAT – Greek Exports and Trade δεν 

περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα 

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

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

θα τιμολογηθείτε απευθείας από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία.  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 20/02/2015 

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής 

(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή 30% 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 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής έως 

τις 20/02/2015.  

β) Δεύτερη καταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 13/03/2015. 

γ) Η εξόφληση του υπολοίπου 35% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 30/04/2015 και μετά την 

οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη. Το τιμολόγιο θα κοπεί και ο ΦΠΑ θα 

καταβληθεί άμεσα με το πέρας της έκθεσης. 

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 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 ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της 
εταιρείας και την έκθεση που αφορά.  

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       Νίκος Μπίσσας     

Διευθύνων Σύμβουλος        Υπεύθυνος Έκθεσης   
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