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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

FINE FOOD  15 –18 επτεμβρίου 2014 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Η Δηεζλήο Έθζεζε “ FINE FOOD ” (15-18/9/2014) είλαη ε κεγαιχηεξε 

εκπνξηθή Έθζεζε ηξνθίκσλ & πνηψλ ζηε Απζηξαιία  θαη δηνξγαλψλεηαη  

ζηνλ Εθζεζηαθφ ρψξν Melbourne Convention Exhibition  Centre,  
ςτθ Μελβοφρνθ.  
 

Έηνο ίδξπζεο: 1984 
Σπρλφηεηα δηνξγάλσζεο: θάζε  ρξφλν (ελαιιάμ κε Σχδλευ) 
Ώξεο ιεηηνπξγίαο:  15/9/2014        : 10.00 – 20.00 
                           16-18/9/2014   : 10.00 – 17.00 

Η έθζεζε απηή απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθφ γεγνλφο πνπ πξνζειθχεη ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο απφ ην ρψξν ηεο ιηαληθήο, ηεο 

ηξνθνδνζίαο, ηεο ρνλδξηθήο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ θαη νη νπνίνη πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ Απζηξαιία φζν θαη απφ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. 

 H Απζηξαιία κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 22,3 εθ. θαηνίθνπο εθ ησλ νπνίσλ ηα 

3,6 βξίζθνληαη ζηελ Μειβνχξλε θαη ηα 4,1  ζην Σχδλευ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ  ζεκείν αλαθνξάο ηεο Ειιεληθήο νκνγέλεηαο ε νπνία θαη 

απνηειεί ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο  πιεζπζκνχ. Έρεη  επίζεο λα 

παξνπζηάζεη έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο  ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο (πιεζσξηζκφο 2,2%, 

αλεξγία 5,6%) απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε αγνξά γηα ηα ειιεληθά 

πξντφληα.  

Η έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 7 ηνκείο απηνί είλαη:Gourmet World, Bakery 

World, Confectionery World, Drinks World, Dairy World, Meat & Seafood 

World, Flavours of the World. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε μπορούν να βρουν οι 
ενδιαθερόμενοι ζηην παρακάηω ιζηοζελίδα: 

 www.finefoodaustralia.com.au   
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 

Γεληθά ηξφθηκα, αιθννινχρα θαη κε πνηά,  γαιαθηνθνκηθά, πξντφληα 

αξηνπνηίαο & δαραξνπιαζηηθήο, θαηεςπγκέλα, πξντφληα θξέαηνο, 

παξαδνζηαθά θαγεηά, πξντφληα πγηεηλήο δηαηξνθήο, ςάξηα, θξέζθα 

πξντφληα θ.ά., θαζψο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη εμνπιηζκφ. 

 
 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 
 

 φνολο εκκετϊν: 1.000 από 45 χϊρεσ . 

 φνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν 26.000 από 47 χϊρεσ 

 Εκνικά περίπτερα: Ιταλία, Γαλλία,  Αυςτρία, , Κφπροσ, Αργεντινι,  Κίνα, Αμερικι, Καναδάσ, Χιλι, Κορζα, 
Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονιςια, Μαλαιςία, ιγκαποφρθ, Σαιβάν, Σαχλάνδθ  κ.α. 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 
κα τοικάκθ Ζωι 

T.:2310 510047, 
E: stoikaki@hepo.gr   

F.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 

500€  / τ.μ & 23% ΦΠΑ 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 28/2/2014 
 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

 www.finefoodaustralia.com.au   
 

 

http://www.finefoodaustralia.com.au/
http://www.finefoodaustralia.com.au/
mailto:stoikaki@hepo.gr
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(*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

To κόςτοσ ανζρχεται ςε 500€ συν ΦΠΑ 23%  

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 υπαλλιλων του ΟΠΕ και 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 . 

 
Η καταβολι του  ποςοφ μπορεί  να  γίνεται ωσ ακολοφκωσ : 

 Με μετρθτά,  είτε ςτο λογιςτιριο του ΟΠΕ κακθμερινά (08.00ϋ - 13.30ϋ) 
ςτθν Ακινα ι ςτα Γραφεία  ΟΠΕ Θεςςαλονίκθσ (τθλ.: 2310 51 00 47) ι  

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

 με κατάκεςθ ςτθν ALPHA BANK 802002001001510 ΙΒΑΝ: GR88 0140 8020 
8020 0200 1001 510 (πρϊθν Εμπορικι 84029998 Εκκζςεων) . 

 με κατάκεςθ ςτθν ΣΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩ 6040-040030-232 ΙΒΑΝ: GR43 0171 
0400 0060 4004 0030 232 (Πρϊθν  Αγροτικι 0400400302336) 

 
θμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Σραπζηθσ  κα   πρζπει να αναφζρεται 
θ επωνυμία τθσ εταιρείασ και το όνομα τθσ Έκκεςθσ .  
Παρακαλοφμε  επίςθσ,  όπωσ διαβιβάςετε  αντίγραφο του ςχετικοφ 
παραςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, ςτον ΟΠΕ ςτο Fax Νο: 2310510046 υπόψθ κασ   
τοικάκθ  
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. γουράκθσ  
Διευκυντισ Εκκζςεων  
 

 
«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. 

 


