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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ 

ANUGA  
 Γερμανία,Κολωνία, 5-9 Οκτωβρίου 2013 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Η Διεκνισ Ζκκεςθ ANUGA είναι θ μεγαλφτερθ επαγγελματικι ζκκεςθ τροφίμων 
και ποτϊν ςτον κόςμο  και προςελκφει τον μεγαλφτερο αρικμό ξζνων εκκετϊν 
και επιςκεπτϊν. 

Διοργανϊνεται ςτθν Κολωνία, ςτον εκκεςιακό χϊρο  COLOGNE EXHIBITION 
CENTRE κάκε δεφτερθ χρονιά. 

Με δζκα εξειδικευμζνα εμπορικζσ εκκζςεισ ςε 11 αίκουςεσ και ζνα εκτεταμζνο 
πρόγραμμα ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων, θ Anuga είναι θ μεγαλφτερθ επιρροι 
και το πιο αναγνωριςμζνο γεγονόσ ςτθν παγκόςμια βιομθχανία τροφίμων και 
ποτϊν. Το 2011, φιλοξζνθςε 155.000 αγοραςτζσ,  ςτελζχθ και επαγγελματίεσ 
από 180 χϊρεσ και 6.700 προμθκευτζσ από 98 χϊρεσ.  
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 
Για τθν  Ελλθνικι  Συμμετοχι ζχει προβλεφκεί  χϊροσ  ςτουσ  παρακάτω  τομείσ 
/αίκουςεσ : 
 Αίκουςα Εκνικϊν περιπτζρων / Τρόφιμα Γενικά (National Pavilions)   
 Αίκουςα γαλακτοκομικϊν προϊόντων (Dairy products)  
 Αίκουςα προϊόντων αρτοποιίασ, ηαχαροπλαςτικισ (Bread & Bakery) 
 Αίκουςα ποτϊν  (αλκοολοφχων και μθ)  
 Αίκουςα προϊόντων ψφξθσ φρζςκων τροφίμων  και διατθρθμζνων (Frozen 

food) 
 
 
 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ: 
 Σφνολο εκκετϊν: 6.596 

 Εκνικά περίπτερα : 100 

 Σφνολο εκκεςιακοφ χϊρου: 284.000 τ.μ. 

 Σφνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν: 155.000  από 180 χϊρεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 

κα Αναγνωςτοποφλου Κ. 
Σ.: 210 9982263, 

E.: anagnoka@hepo.gr 
F.: 210 9982411 

 
κα τοικάκθ Ζωι 
T.:2310 510047, 

E: stoikaki@hepo.gr  

F.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 

                 490  €  / τ.μ* 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 31/1/2013 
 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
www.anuga.com 

www.hepo.gr 

 

mailto:anagnoka@hepo.gr
mailto:stoikaki@hepo.gr
http://www.anuga.com/
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ:  
 

Για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ προβολι και επικοινωνία του ελλθνικοφ περιπτζρου ςχεδιάηουμε: 

 

 

1. Σοποκζτθςθ banners ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ 

χϊρουσ τθσ ζκκεςθσ, υψθλισ προςπελαςιμότθτασ, με βαςικι 

ςιμανςθ το brand Taste like Greece, τθν ταυτότθτα του 

κλάδου τα τελευταία 2 χρόνια.  

 

2. Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςε κλαδικά ζντυπα και 

εφθμερίδεσ.  

 

 

 

3. χεδιαςμό καταλόγου 

τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ, ο οποίοσ κα βαςίηεται ςτθ λειτουργικότθτα αλλά και τθν 

αιςκθτικι, με τθ δυνατότθτα διαφθμιςτικισ καταχϊρθςθσ για τθν κάκε ςυμμετζχουςα 

εταιρεία ζναντι μικροφ ποςοφ.   

 

 

 

4. Χϊρο γευςιγνωςίασ 

(degustation lounge) για τθ 

φιλοξενία δθμοςιογράφων και 

αγοραςτϊν αλλά και για τθ πραγματοποίθςθ live επιδείξεων 

μαγειρικισ.  

 

5. υντονιςμό B2B ςυναντιςεων για τθν περαιτζρω 

ενίςχυςθ τθσ προβολισ και προϊκθςθσ των ελλθνικϊν 

προϊόντων.  

 
6. Στοχεφουμε ςτθ παρουςίαςθ των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ ςε δθμοςιογράφουσ και διαμορφωτζσ γνϊμθσ του 

χϊρου των τροφίμων και ποτϊν.  

 
7. Τζλοσ, προγραμματίηουμε τθ διαμόρφωςθ ειδικοφ χϊρου γευςιγνωςίασ ελαιολάδου.   

 

 

(*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

To κόςτοσ ανζρχεται ςε 490 € / τ.μ. και 290 € Registration fee   

Τα παραπάνω ποςά επιβαρύνονται  με Φ.Π.Α. 23%.   

Στο  κόςτοσ περιλαμβάνεται  : 

 ενοίκιο  χϊρου 

 καταςκευι περιπτζρου με τθ λογοτφπθςθ “Taste like Greece” με βαςικό εξοπλιςμό  
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 αποςτολι ςτθν ζκκεςθ και αςφάλιςθ των  εκκεμάτων (δεν περιλαμβάνεται θ επιςτροφι τουσ ςτθν Ελλάδα) 

 τεχνικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ του περιπτζρου (παροχι και 

κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κακαριςμόσ) 

 επιτόπια παρουςία υπαλλιλων του ΟΠΕ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ, για 

το ςφνολο των εκκετϊν 

 καταχϊριςθ του εκκζτθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ και τον 

ζντυπο κατάλογο του ΟΠΕ 

 επιςτροφι  μόνο του διαφθμιςτικοφ και διακοςμθτικοφ υλικοφ.  
 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει  να καταβάλουν απαραιτιτωσ   μαηί με τθν 
Αίτθςθ  ςυμμετοχισ τουσ, ωσ προκαταβολι  το 50 % του ςυνολικοφ κόςτουσ 
ςυμμετοχισ λαμβάνοντασ υπόψθ  τα αιτοφμενα  τ. μ . 
 
Η καταβολι του  ποςοφ μπορεί  να  γίνεται ωσ ακολοφκωσ : 

 με επιταγι μθνόσ (τθσ Εταιρείασ όχι τρίτων. Τα ζξοδα αποςτολισ 
βαρφνουν τθν Εταιρεία ςασ)  

 με κατάκεςθ ςτθν Εμπορικι Σράπεηα, αρικμόσ λογαριαςμοφ  

IBAN :GR79 0120 5540 0000 0008 4029 998  

 ALPHA BANK    IBAN GR 560140  1010 1010 0200 2146 143  

 

 

Σθμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Τραπζηθσ  κα   πρζπει να αναφζρεται 
θ επωνυμία τθσ εταιρείασ και το όνομα τθσ Ζκκεςθσ .  
Παρακαλοφμε  επίςθσ,  όπωσ διαβιβάςετε  αντίγραφο του ςχετικοφ 
παραςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, ςτον ΟΠΕ ςτο Fax Νο: 210 99 82 411 υπόψθ κασ  
Αναγνωςτοποφλου ι κασ Στοικάκθ  
 

Η εμπρόκεςμθ καταβολι  από όλουσ τουσ εκκζτεσ  του ποςοφ  που  
αντιςτοιχεί  ςτθν προκαταβολι  είναι απαραίτθτθ  προχπόκεςθ  για τθν 
εξαςφάλιςθ του χϊρου και επιςτρζφεται – ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ-  μόνο 
εφόςον ο χϊροσ αυτόσ διατεκεί ςε άλλθ εταιρεία.   
 

Η εξόφλθςθ του υπόλοιπου ποςοφ κα γίνει μετά τθν οριςτικοποίθςθ του 
αρικμοφ των τετραγωνικϊν μζτρων που κα παραχωρθκοφν ςτον εκκζτθ. 
 
Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. 
 
 
Χ. Σγουράκθσ  
Υποδιευκυντισ 

 

«TastelikeGreece» 

Το βραβευμζνο με red dot 

διάκριςθ, brand 

του ΟΠΕ «Tastelike 

Greece»  για τθ 

διεκνι προώκθςθ 

των ελλθνικών 

τροφίμων – ποτών, 

αποτελεί ζνα 

ςφμβολο που 

μεταφράηει όλα τα 

πλεονεκτιματα 

των ελλθνικών 

τροφίμων – ποτών, 

δθλαδι τθν ποιότθτα, τθν 

κουλτοφρα και παράδοςθ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ του 

ςιμερα, τθ χαρά τθσ προςφοράσ. 

 

Με το ςυγκεκριμζνο brand, 

ςθματοδοτοφμε τθν ελλθνικι 

παρουςία και ςε αυτιν τθ διεκνι 

ζκκεςθ τροφίμων – ποτών, 

προβάλλοντασ το εκκεςιακό μασ 

περίπτερο, δθμιουργώντασ 

κατάλογο Ελλινων εκκετών και 

ενιςχφοντασ τθ ταυτότθτα των 

ελλθνικών τροφίμων και ποτών. 

 


