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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

ALIMENTARIA  AND HOREXPO, (ΛΙΣΑΒΩΝΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 14 ΕΩΣ 17/4/2013) 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Alimentaria and Horexpo- πόλος έλξης για την  αγορά τροφίμων και 
ποτών  στην Πορτογαλία. 
 
Πρόκειται για την πλέον ενδιαφέρουσα  εμπορική έκθεση στο χώρο των 
τροφίμων και των ποτών, εξοπλισμού ξενοδοχείων καθώς  και στον χώρο 
της μαζικής εστίασης  που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση εδώ και 12 
χρόνια στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, την Λισσαβώνα . Η εν λόγω 
έκθεση προσφέρει στους εκθέτες και επισκέπτες ,οι οποίοι σημειωτέων 
είναι αποκλειστικά και μόνον επαγγελματίες του χώρου, πληθώρα 
επιχειρηματικών ευκαιριών και μια πύλη σε μια δυνητική αγορά 250 
εκατομμυρίων πορτογαλόφωνων καταναλωτών. 
 Βασικοί στόχοι της διοργάνωσης της Alimentaria and Horexpo  είναι : 

 Πρόσβαση σε εξειδικευμένο κοινό και εμπορικούς επισκέπτες 
από όλες τις περιοχές τόσο  της χώρας της Πορτογαλίας  όσο και 
της ευρύτερης περιοχής της Ιβηρικής Χερσονήσου και της 
Δυτικής Ευρώπης. 

 Διερεύνηση της αγοράς και του ανταγωνισμού 
 Γνωριμία με νέους πελάτες και εξυπηρέτηση παλαιών πελατών 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι οργανωτές της εν λόγω έκθεσης  στα πλαίσια προβολής και 
προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των συμμετεχόντων- 
εκθετών διοργανώνουν  δωρεάν Β2Β Meetings με επαγγελματίες 
αγοραστές του κλάδου από Βραζιλία, Μεξικό ,Αγκόλα, Μοζαμβίκη 
και άλλες πορτογαλόφωνες χώρες. 

 
Η Διεθνής Έκθεση τροφίμων και ποτών  Alimentaria and Horexpo   2013 
πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο FEIRA INTERNATIONAL DE 
LISBOA στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας. 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

● Καθαρή εκθεσιακή  επιφάνεια:  45.000 τ.μ.  

● Σύνολο εκθετών: 850,εκ των οποίων οι 216 προέρχονται από 30 
χώρες του εξωτερικού(Ισπανία, Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ, Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Αργεντινή)   

● Σύνολο εμπορικών επισκεπτών 30.000 από Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ηνωμένες πολιτείες, Ολλανδία, Ρωσία ,Ινδία ,Κίνα, Γαλλία, 
Ισραήλ, Ισπανία, Βραζιλία κ.α.  

 
 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΖΩΗ ΣΤΟΪΚΑΚΗ 

ΤΗΛ: 2310 510047 

e-mail:stoikaki@hepo.gr 

 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι 11 Μαρτίου 2013 

 

 

ΣYMMETOXH ΟΠΕ 50% 
 

XΡHΣΙΜΑ LINKS 
http://www.alimentariahorexpo

-lisboa.com 
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(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή  του Οργανισμού (50%) θα εφαρμοσθεί  στο τιμολόγιο ενοικίου χώρου και κατασκευής με τον 
βασικό εξοπλισμό λειτουργίας  (1 τραπέζι,4 καθίσματα, ράφια, βασικός φωτισμός ) και  με μέγιστο χώρο τα 
9 τ.μ.H συνολική τιμή ενός booth 9 τ.μ. με  τον βασικό εξοπλισμό, ανέρχεται σε 1.532,50€ . 

Η  συμμετοχή του ΟΠΕ προς τον οργανωτή θα πραγματοποιηθεί μετά  την οικονομική τακτοποίηση του 
εκθέτη προς τον οργανωτή  έως 11 Μαρτίου 2013 και όχι αργότερα και αφού προηγουμένως  
προσκομισθούν στον ΟΠΕ αντίστοιχα παραστατικά (αντίγραφο αίτησης συμμετοχής και σχετικό 
καταθετήριο της προκαταβολής). 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να αποστείλουν  και στον ΟΠΕ  ένα αντίγραφο από την αίτηση συμμετοχής 
που θα αποσταλεί προς τους οργανωτές  (συνημμένο αρχείο). 

 Σημειώνεται ότι η αίτηση συμμετοχής των οργανωτών αποτελεί ανέκκλητη δέσμευση καταβολής του 
αντίστοιχου ενοικίου και η αποστολή των αντίστοιχων καταβολών θα πρέπει να γίνει κατά τις 
προβλεπόμενες από τους οργανωτές ημερομηνίες. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από εκθέτη και ενώ ήδη έχει καταβληθεί η   συμμετοχή του , ο 
ΟΠΕ δεν θα καταβάλει το υπόλοιπο 50% της δικής του συμμετοχής. Υπόχρεος είναι ο ίδιος ο εκθέτης για 
την καταβολή του υπόλοιπου 50%. 

Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες ,πέραν του  τιμολογίου που αφορά στο 50% του ενοικίου του χώρου και στην 
κατασκευή,  βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους  εκθέτες. 

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας και ο ΟΠΕ θα καλύψει την συμμετοχή  μέχρι 8 ελληνικών 
επιχειρήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να απευθύνονται, για περισσότερες  πληροφορίες ,στην   
εκπρόσωπο της οργανώτριας εταιρείας για Ελλάδα: 

Reed Exhibitions                                                                          

Representative For Greece 

P.O. BOX 70251, Γλυφάδα, 

16675, Ελλάδα. 

κ .Β. Τάντουλα 

Φαξ:  +30 210 9626150 

Mobile : +30 6944570952 

vicky.tantoula@gmail.com 

paulkyriazis@hol.gr 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε 
συμπληρωματική πληροφορία 

 

 
Χάρης Σγουράκης 
Υποδιευθυντής 


