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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εταιρεία GREAT – Trade Exhibitions & Exports- Consulting με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε 

στην  διεθνή έκθεση SAUDI AGROFOOD που θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας 

από 11 έως 14 Οκτωβρίου 2015. H SAUDI AGROFOOD είναι η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου 

τροφίμων- ποτών για την χώρα και πραγματοποιείται παράλληλα με την SAUDI FOOD PACK για τις 

συσκευασίες και τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

Η Σαουδική Αραβία είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και 

Βορείου Αφρικής (MENA Region) και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες διεθνώς. 

Αντιπροσωπεύοντας το 60% της κατανάλωσης τροφίμων για τις χώρες της αραβικής χερσονήσου και με 

περιορισμένες παραγωγικές δυνατότητες, η Σαουδική Αραβία αποτελεί καθαρό εισαγωγέα τροφίμων με 

εισαγωγές που πέρυσι ξεπέρασαν τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα προϊόντα με πιστοποίηση Halal 

αποτελούν μια σημαντική αγορά στην χώρα με ετήσιο τζίρο που ξεπερνάει τα 6 δις δολάρια ετησίως, ενώ 

η αγορά συσκευασμένων τροφίμων αναμένεται να αγγίξει τα 21,7 δις δολάρια το 2015. Επιπλέον, ο 

εκμοντερνισμός της κοινωνίας και οι νέες διατροφικές τάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την στροφή, πέρα 

από παραδοσιακές επιλογές, προς νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας και προς 

προϊόντα διαίτης και υγιεινής διατροφής. Παράλληλα, η παρουσία 7 εκατομμυρίων μεταναστών στην 

χώρα ενισχύει την ζήτηση για diversity & ethnic foods.  

Η SAUDI ΑGROFOOD 2015 διοργανώνεται από την Ryiadh Exhibition Company (REC), εταιρεία με πολυετή 

εμπειρία στην οργάνωση εκθεσιακών γεγονότων στην αραβική χερσόνησο, στο Ριάντ, πρωτεύουσα της 

Σαουδικής Αραβίας και σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. H έκθεση, για 22 

συνεχόμενα έτη διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον εκθετών και επισκεπτών: την διοργάνωση του 2014 

εμπιστεύτηκαν 350 εκθέτες από 24 χώρες, ενώ προσέλκυσε πάνω από 24.000 εμπορικούς επισκέπτες, 

χονδρεμπόρους, διανομείς και εισαγωγείς από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. 

Παράλληλα με την SAUDI AGROFOOD διεξάγονται οι θεματικές εκθέσεις SAUDI FOOD PACK για 

συσκευασίες και τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων και η SAUDI AGRICULTURE για την αγροτική 

παραγωγή και τεχνολογία. 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

H SAUDI AGROFOOD καλύπτει όλο το εύρος του κλάδου των τροφίμων. Στην έκθεση προβάλλονται 

προϊόντα από τις κατηγορίες: φρούτα και λαχανικά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, κρέας και 

πουλερικά, ιχθυηρά και θαλασσινά, ξηροί καρποί, κατεψυγμένα, σνακς, μπαχαρικά, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής, διαίτης, βιολογικά, προϊόντα υγιεινής διατροφής, προϊόντα halal κ.ά. 

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και για να έχετε μια πληρέστερη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στο 

επίσημο site της έκθεσης http://saudi-agrofood.com .  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ 2015 

Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports, η αποκλειστική αντιπρόσωπος της SAUDI AGROFOOD- FOOD 

PACK 2015 για την Ελλάδα,  έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στην είσοδο του Hall 4 (βλ. Συνημμένο 

3 - floorplan) για την συμμετοχή των Ελλήνων εξαγωγέων του κλάδου. Σας προσκαλούμε να προβάλετε 

τα ανταγωνιστικά προϊόντα σας στην ερχόμενη SAUDI AGROFOOD- FOOD PACK 2015 με δύο επιλογές 

που δίνονται επισήμως από την διοργανώτρια εταιρεία (Συνημμένο 1): 

1) Ενοικίαση χώρου με κόστος 380$/τ.μ (ελάχιστη επιφάνεια 21 τ.μ) 

2) Ενοικίαση χώρου με κατασκευή περιπτέρου με κόστος 450$/ τ.μ (ελάχιστη επιφάνεια 9 

τ.μ) 

Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν το επίσημο κόστος από την διοργανώτρια εταιρεία REC, 

η τιμολόγηση γίνεται απευθείας από εκείνη και δεν επιβαρύνεται με ΦΠA. Παρακαλώ δείτε το 

Συνημμένο 1 για το Space Contract Form και τις λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα κόστη, τις 

παροχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Στο Συνημμένο 2 (Εxhibition Manual) μπορείτε 

να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την Σαουδική Αραβία και την έκθεση, τις διαδικασίες έκδοσης VISA, 

τις μεταφορές, τις μετακινήσεις, την διαμονή κοκ.  Για οποιαδήποτε απορία ή διευκόλυνση σχετικά με 

την συμπλήρωση και αποστολή του Space Contract Form μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  

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 (με την προϋπόθεση ο αριθμός των εκθετών να μην είναι μικρότερος 

από πέντε) 

2. Ενοίκιο χώρου ή/και κατασκευή περιπτέρου (βλ. Συνημμένο 1).  

3. Παροχή στοιχείων για την αγορά.  

mailto:info@greatexhibitions.gr
http://saudi-agrofood.com/


 

                                                                                                                               
                                                                                                          

GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C.  
Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα  
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049  
e-mail: info@greatexhibitions.gr  

4. Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (Όπως: επιπλέον επίπλωση, παροχή 

ρεύματος, τηλεφωνική γραμμή, διαφήμιση στον κατάλογο της έκθεσης κ.ά. - Βλ. Συνημμένο 2: 

Exhibition Manual) 

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 – Trade 

Exhibitions & Exports. 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 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 έως 07/08/2015 και όπως περιγράφονται στο Συνημμένο 1. 

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής 

(Συνημμένο 1: Space Contract Form) 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 τις 25 Αυγούστου 2015. 

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

που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή. Γι’ αυτό παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να 

μας αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049, 

ενώ η προκαταβολή του 50% θα κατατεθεί στον λογαριασμό της διοργανώτριας REC – Riyadh Exhibitions 

Co.Ltd (βλ. Συνημμένο 1). 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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