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FOODAFRICA 2015

  

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

που θα λάβει χώρα στό Κάιρο από 6-9 Μαϊου 2015.Η εταιρία μας είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος

της FOODAFRICA για την Ελλάδα. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Η FOODAFRICA διοργανώνεται για πρώτη φορά από την IFP (μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

διοργάνωσης εκθέσεων στον αραβικό κόσμο / βλ. και www.ifpgroup.net ) και καλύπτει όλο το φάσμα 

του κλάδου των τροφίμων στην Αίγυπτο, που αποτελεί το κύριο εμπορικό σταυροδρόμι για την Μέση 

Ανατολή, Ευρώπη και Αφρική. Η έλλειψη προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για 

αποτελεσματική γεωργία και η απουσία υποδομών βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων, καθιστούν το 

σύνολο των αφρικανικών χωρών εισαγωγείς μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, γεγονός που αναδεικύει

την FOODAFRICA ως την πλέον ελκυστική επιλογή για αναζήτηση συνεργασιών για πλήθος εξαγωγέων 

και παραγωγών από την Ευρώπη. Επιπλέον , η ίδια η FOODAFRICA ενισχύει έμπρακτα τις εμπορικές 

συνεργασίες διοργανώνοντας το “Hosted Buyers Program”, μια πλατφόρμα στην οποία οι εκθέτες θα 

έχουν την δυνατότητα για επαγγελματικές επαφές με σημαντικούς εισαγωγείς του κλάδου από χώρες 

της Αφρικής, Μέσης Ανατολής και GCC (Gulf Cooperation Council). 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

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

φρούτα και λαχανικά, αρτοσκευάσματα, κατεψυγμένα προϊόντα, γλυκά/ σοκολάτες, σνακς, σάλτσες, 

βότανα/ μπαχαρικά, μέλι/ μαρμελάδες, παγωτά, χυμοί, κρέας/ πουλερικά, δημιτριακά/ άλευρα, γάλα/ 

τυρί/ γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο, έτοιμα γεύματα, ρύζι, τσάι/ καφές/ αφεψήματα/ αναψυκτικά

καθώς επίσης προϊόντα όπως παιδικές τροφές, βιολογικά και προϊόντα διαίτης, προϊόντα halal κα.  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η 1η  Δ.Ε. FOODAFRICA θα προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών εισαγωγέων, 

επαγγελματιών λιανικής, διανομέων και χονδρεμπόρων, υπεραγορών, υπηρεσιών catering, εστιατορίων, 

καφέ, ξενοδοχείων κ.ά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο site της 

έκθεσης: www.foodafrica-expo.com καθώς και στο συνημμένο φυλλάδιο Νο2. 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ 2015 

Η GREAT – Greek Exports and Trade, η αποκλειστική αντιπρόσωπος της FOODAFRICA για την Ελλάδα,  

έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο δίπλα από την κεντρική είσοδο στο HALL 4, για την συμμετοχή των 

Ελλήνων εξαγωγέων του κλάδου. Μέσα από μια λειτουργική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής, 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 

“FOODAFRICA”  τον Μάϊο 2015 με κόστος συμμετοχής 340$/τμ, δηλ. το επίσημο κόστος από την 

διοργανώτρια εταιρεία. Η τιμολόγηση γίνεται απευθείας από εκείνη και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. 

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο Νο1 για το application form και τις λοιπές πληροφορίες. Η αποστολή 

του application form θα πρέπει να κοινοποιείται και σε εμάς στο e-mail: info@greatexhibitions.gr. Στο 

συνημμένο Νο2 θα βρείτε όλο το πληροφοριακό υλικό σχετικά με την FOOD AFRICA και στο συνημμένο 

Νο3 το floor plan της έκθεσης, που ενδέχεται να τροποποιηθεί αναλόγως του τελικού συνόλου των 

συμμετοχών. 

Η συμμετοχή σας  περιλαμβάνει επίσης:  

1. 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. 

2. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου από την IFP στα πλαίσια του Hosted Buyers Program. 

3. Προνομιακή θέση στην είσοδο του Hall 4. 

4. Ενοίκιο χώρου με κατασκευή ‘’Upgraded Shell Scheme with Fittings”  (βλ. Συνημμένο Νο1). 

5. Βασικός εξοπλισμός περιπτέρου (βλ. συνημμένο Νο1). 

6. Παροχή στοιχείων για την αγορά.  

7. Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (Βλ. Συνημμένο Νο1, “General 

Terms & Conditions”, παράγραφος 3) 

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 έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη 

μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να  
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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 όπως περιγράφονται στο συνημμένο Νο1. 

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής 

(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής της. Η καταβολή 

θα πρέπει να γίνει ως εξής: 

α) Προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής.  

β) Η εξόφληση του υπολοίπου 50% του ποσού συμμετοχής μέχρι και 1 μήνα πρίν την έναρξη της 

έκθεσης (μέχρι 6 Απριλίου 2015).  

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση 

συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.  

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας 
(με την δικαιολογία: Partitipation in FOODAFRICA 2015) :  

IFP Group Bank account  /  Beneficiary : INTERNATIONAL FAIRS & PROMOTIONS LTD            

Bank Name: Bank Audi sal, Audi Saradar Group  /  Bank Address: Ashrafieh, Main branch, Sofil Center, 

Charles Malek Avenue, Beirut – Lebanon  /  P.O. Box 11-256 Beirut   /  Tel: +961 1 200250/1/2/3/4/5  

Account Number: 16154546100200902 USD  /  IBAN: LB09005600016154546100200902                

Swift code: AUDBLBBX 

Συμπληρώσετε και στείλτε και σε εμάς τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής σας καθώς και την απόδειξη 

προκαταβολής 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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