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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ 

SIAL BRAZIL 2014 Sao Paulo 24-27 Ιουνίου 2014 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Θ Διεκνισ Ζκκεςθ Sial Brazil διοργανϊνεται από τισ 24 - 27 Ιουνίου 
2014 ςτισ εγκαταςτάςεισ του Εκκεςιακοφ κζντρου  Expo Center 
Norte Sao Paulo ,  ςτθ Βραηιλία.  

Θ Δ.Ε Sial Brazil  πραγματοποιείται για τρίτθ φορά  φζτοσ, με τθν 
ςτενι ςυνεργαςία του BTS  INFORMA( μεγαλφτεροσ φορζασ 
διοργάνωςθσ εμπορικϊν  εκκζςεων τροφίμων ςτθ Βραηιλία) και του 
COMEXPONSIUM (5οσ μεγαλφτεροσ Ευρωπαϊκόσ φορζασ 
διοργάνωςθσ εμπορικϊν εκκζςεων) και προβλζπεται να , 
προςελκφςει ςθμαντικό αρικμό  εξειδικευμζνων επιςκεπτϊν κακϊσ 
τόςο θ αγορά τθσ Βραηιλίασ όςο και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 
Λατινικισ Αμερικισ είναι από τισ μεγαλφτερεσ και  πολλά 
υποςχόμενεσ αγορζσ του Κόςμου.  

   
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 
Γαλακτοκομικά, φροφτα & λαχανικά κατεψυγμζνα και 
κονςερβοποιθμζνα , προϊόντα κρζατοσ και πουλερικϊν, ιχκυθρά, 
οίνοι και αποςτάγματα, αλκοολοφχα και μθ  ποτά, προϊόντα 
ηαχαροπλαςτικισ  ,αρτοςκευάςματα, προϊόντα υγιεινισ διατροφισ, 
ςνάκσ κ.α. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

● φνολο εκκετϊν: 500 από 33 χϊρεσ 

● Εκνικά περίπτερα : 20 

● φνολο εκκεςιακοφ χϊρου: 15.000 τ.μ. 

● φνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν: 12.500   
 
Σο Sao Paulo είναι θ 
πολυπλθκζςτερθ πόλθ τθσ Βραηιλίασ με πλθκυςμό που υπερβαίνει 
τα 11 εκατ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Ο ΟΠΕ για πρϊτθ φορά πζρυςι διοργάνωςε τθν ελλθνικι ςυμμετοχι 
ςτθν Δ.Ε. SIAL BRAZIL, που ολοκλθρϊκθκε με μεγάλθ επιτυχία. 
Βραηιλιάνικα δίκτυα (τθλεόραςθ, ραδιόφωνο κλπ) κάλυψαν τθν 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

κα Φ. Ζωγοποφλου . 

Σ.: 210 9982146, 

E.: f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr 

F.: 210 9982411 

 

 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ   

υνολικι κάλυψθ του κόςτουσ 
του ενοικίου  φψουσ 270€/ τ.μ. 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 30/4/2014 
 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

www.sialbrazil.com/  

 
  www.enterprisegreece.gov.gr 

 

http://www.informagroup.com.br/site/hotsite.asp?IdEvento=181
mailto:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr
http://www.sialbrazil.com/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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ελλθνικι παρουςία και δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ς’ αυτιν.  
 
Για το 2014 θ ENTERPRISE GREECE SA ζχει εξαςφαλίςει χϊρο 300 τμ 
ςτον χϊρο τροφίμων –ποτϊν  
του Εκκεςιακοφ κζντρου  Expo Center Norte Sao Paulo.  

 ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

το πλαίςιο οργάνωςθσ του Ελλθνικοφ Περιπτζρου θ ENTERPRISE 
GREECE SA αποφάςιςε τθν κάλυψθ 100% του ενοικίου κόςτουσ 270 € 
/τ.μ, από minimum 12 τμ μζχρι maximum 24 τμ ανά εκκζτθ, το οποίο 
περιλαμβάνει ενοίκιο χϊρου, κακαριςμό περιπτζρων, κατανάλωςθ 
θλεκτρικισ ενζργειασ, θλεκτρικι εγκατάςταςθ και πυρόςβεςθ.  

Σο κόςτοσ τθσ καταςκευισ και μεταφοράσ κακϊσ και το 
registration fee φψουσ 196 € κα βαρφνει τον εκκζτθ. Η 
παρουςία των εκκετϊν κα γίνει ςε εκνικό περίπτερο και κα 
δοκοφν οι ςχετικζσ οδθγίεσ.  

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Οι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει  να καταβάλουν απαραιτιτωσ  μαηί με 
τθν αίτθςθ  τουσ, ωσ δζςμευςθ του χϊρου και εγγφθςθ ςυμμετοχισ, 
τα ακόλουκα: 

 Ιςόποςθ του ενοικίου, εγγυθτικι επιςτολι λιξθσ τθν 
27/6/2014 

 Ιςόποςθ του ενοικίου δίγραμμθ επιταγι τθσ επιχείρθςθσ 
λιξθσ 27/6/2014 

 ι ιςόποςθ του ενοικίου, ςυναλλαγματικι τθσ επιχείρθςθσ 
λιξθσ τθν 16/6/2014 

 ι να κατακζςουν το καλυπτόμενο από τθν ENTERPRISE 
GREECE SA ποςό του ενοικίου ςτο λογαριαςμό:  
ALPHA BANK 
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:        
Λογαριαςμόσ ειςπράξεων εκκετϊν 
Αρ. Λογ/ςμοφ: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 
ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE 
 

θμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Σραπζηθσ  κα   πρζπει να 

αναφζρεται θ αιτιολογία τθσ κατάκεςθσ, οπωςδιποτε το όνομα τθσ 

Ζκκεςθσ που αφορά και θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ. 

 
«TastelikeGreece» 

 
Το  βραβευμζνο, με 

Red Dot διάκριςθ,  

brand «Taste like 

Greece»  για τθν 

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 

ςε όλεσ τισ διεκνείσ εκκζςεισ 

τροφίμων – ποτών, προβάλλοντασ 

το εκκεςιακό μασ περίπτερο, 

δθμιουργώντασ κατάλογο Ελλινων 

εκκετών, ςχεδιάηοντασ 

διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ και 

ενιςχφοντασ τθ ταυτότθτα των 

ελλθνικών τροφίμων και ποτών. 
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ε περίπτωςθ καταβολισ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ με δίγραμμθ επιταγι, τα ζξοδα αποςτολισ βαρφνουν 
τον Εκκζτθ.  
 

ε περίπτωςθ κατάκεςθσ, παρακαλοφμε για τθν ταυτοποίθςθ τθσ κατάκεςθσ ςασ, όπωσ διαβιβάςετε 

αντίγραφο του ςχετικοφ παραςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, ςτθν Enterprise Greece SA ςτο 210 3355 745  ι e-

mail ςτο pay@enterprisegreece.gov.gr, κακϊσ και ζνα αντίγραφο ςτθν οργανϊτρια τθσ ζκκεςθσ κα Φρόςω 

Ηωγοποφλου ςτο 210 9982 411.  

 

Η εγγφθςθ (είτε εγγυθτικι επιςτολι, είτε δίγραμμθ επιταγι, είτε ςυναλλαγματικι, είτε μετρθτά) κα 

επιςτραφεί μετά τθν λιξθ τθσ ζκκεςθσ με τθν διαβεβαίωςθ του αρμόδιου υπαλλιλου τθσ ENTERPRISE 

GREECE SA ότι θ ςυμμετοχι του κάκε εκκζτθ πραγματοποιικθκε κανονικά.  

 

Θ Enterprise Greece SA διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ εάν δεν ςυγκεντρωκοφν τα 

απαιτοφμενα τ.μ. τον επιςυναπτόμενο κανονιςμό ςυμμετοχισ μπορείτε να λάβετε όλθ τθν πλθροφόρθςθ 

για τουσ όρουσ ςυμμετοχισ, τθν ακφρωςθ ςυμμετοχισ και τουσ όρουσ για τθν παραλαβι εκκεμάτων. 

 
 
Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. 
 
 
Χ. γουράκθσ  
Διευκυντισ Εκκζςεων 

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr

