
   

ΟΠΔ Α.Δ., Μαξίλνπ Αληύπα 86-88, 163 46 Αζήλα, Τει. 9982100, Fax: 9969100, www.hepo.gr 1 από 3            

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ 

SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014,  

(ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ, 29/6 ζωσ 1/7/2014) 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Η 60ή Γηεζλήο Έθζεζε  SUMMER FANCY FOOD SHOW, 

δηνξγαλώλεηαη ζηη NEA YOΡΚΗ,  από 29 Ιοσνίοσ έως 1 

Ιοσλίοσ 2014,  ζηνλ  Δθζεζηαθό ρώξν :  

JACOB JAVITS Convention Center 

Έηος ίδρσζης: 1955 

στνόηηηα διοργάνωζης: εηήζηα  

Είζοδος: Μόλν γηα εκπνξηθνύο επηζθέπηεο 

Η έθζεζε ραξαθηεξίδεηαη σο  ε  κεγαιύηεξε  εθζεζηαθή 

εθδήισζε Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ  ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη 

απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθό γεγνλόο πνπ πξνζειθύεη ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο από ην ρώξν ηεο ιηαληθήο, 

ηεο ηξνθνδνζίαο, ηεο ρνλδξηθήο, ηεο δηαλνκήο, ηεο καδηθήο 

εζηίαζεο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, θαζώο 

θαη ηνπ Τύπνπ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  

Η ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ πεξζηλή SUMMER FANCY 

FOOD SHOW ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην, μεπέξαζε θάζε 

πξνεγνύκελν θαη νη επαθέο ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ κε 

ελδηαθεξόκελνπο εηζαγσγείο ήηαλ νπζηαζηηθέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηε δηνξγάλσζε ηνπ 2014, ην ειιεληθό πεξίπηεξν ζα 

βξίζθεηαη ζην Level 3 (ηζόγεην) δίπια από ην Ιηαιηθό 

πεξίπηεξν. Ο ΟΠΔ πξνεηνηκάδεη παξάιιειεο εθδειώζεηο θαη 

εξγαιεία ππνζηήξημεο ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο 

(θαηάινγνο εθζεηώλ, θαηαρσξήζεηο ζε έληππα ηεο έθζεζεο 

θα).  

  

  

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΡΓΑΝΩΗ 

Χ. ΓΟΤΡΑΚΗ 

T: 210 9982 169 

E: sgourakis@hepo.gr 

Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ  

Σ: 210 9982 263  

Δ: anagnoka@hepo.gr  

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

5.000 €/Booth πλζον ΦΠΑ 23% 

(Οι τιμζσ για τισ εταιρείεσ που κα 
ςυμμετζχουν μζςω επιδοτοφμενων 

προγραμμάτων είναι διαφορετικζσ. χετικζσ 
πλθροφορίεσ τθλεφωνικά) 

 

ΑΙΣΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Μζχρι 

17/2/2014 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
http://www.specialtyfood.com/fancy

-food-show/summer-fancy-food-
show/  
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ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 
 

 Σρόθιμα γενικά: Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, έηνηκα γεύκαηα, 

νξεθηηθά, πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο θαη αξηνπνηίαο, κέιη,  θαθέο, 

ηζάη, καξκειάδεο, ρπκνί , κε αιθννινύρα πνηά, αλαςπθηηθά, 

βηνινγηθά πξντόληα, gourmet, ηρζπεξά, ζπεζηαιηηέ,  θαηεςπγκέλα 

πξντόληα, ζάιηεο , ιάδη, μύδη, ξύδη , δπκαξηθά,  θξνύηα  & ιαραληθά 

(θξέζθα, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα ή θνλζεξβνπνηεκέλα), 

κπαραξηθά    θ.ά.  

 Κραζιά - Ποηά – Μπύρες 

 Τλικά ζσζκεσαζίας ηροθίμων 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

● Εκτίκενται περιςςότερα από 180.000 προϊόντα.   

● φνολο εκκετϊν: 2.400 από 80 χϊρεσ μεταξφ των οποίων 
Αυςτρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ιςπανία, Σουρκία 
κ.α. 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

To κόςτοσ ανζρχεται ςε 5.000€ /Booth  πλζον ΦΠΑ 23% 

1 Booth = 100 τετ. πόδια ι ≈ 9,3 τ.μ 

(Οι τιμζσ για τισ εταιρείεσ που κα ςυμμετζχουν μζςω επιδοτοφμενων 
προγραμμάτων είναι διαφορετικζσ. χετικζσ πλθροφορίεσ 
τθλεφωνικά) 

Σο  παραπάνω  κόςτοσ περιλαμβάνει: 
 ενοίκιο χϊρου 
 καταςκευι και βαςικό εξοπλιςμό stand  
 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 stand) 
 επιτόπια παρουςία υπαλλιλου του ΟΠΕ και αρικμοφ διερμθνζων / 

βοθκθτικοφ προςωπικοφ, για το ςφνολο των εκκετϊν 

 καταχϊριςθ του εκκζτθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ Έκκεςθσ 

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 . 

 
 
 

 
«TastelikeGreece» 

 
Το  βραβευμζνο, με 

Red Dot διάκριςθ,  

brand του ΟΠΕ 

«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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Η καταβολι του  ποςοφ μπορεί  να  γίνεται ωσ ακολοφκωσ : 

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

 με μετρθτά ςτο λογιςτιριο του ΟΠΕ κακθμερινά, για ποςά κάτω των 1500 € (08:00 – 14:00) ςτθν 
Ακινα ι ςτα Γραφεία μασ ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

 με κατάκεςθ ςτθν:  

ALPHA BANK 802002001001510 iban: GR88 0140 8020 8020 0200 1001 510 (πρϊθν Εμπορικι 
84029998 Εκκζςεων). 

ΣΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩ 6040-040030-232 iban: GR43 0171 0400 0060 4004 0030 232 (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
0400400302336). 

 

θμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Σραπζηθσ  κα   πρζπει να αναφζρεται θ επωνυμία τθσ εταιρείασ 
και το όνομα τθσ Έκκεςθσ  (Όχι χειρόγραφα) .  
 
Παρακαλοφμε  επίςθσ,  όπωσ διαβιβάςετε  αντίγραφο του ςχετικοφ παραςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, ςτον 
ΟΠΕ ςτο Fax Νο: 210 99 82 411 υπόψθ κου Χ. γουράκθ και κασ Αναγνωςτοποφλου.  
 
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. 

 


