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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ 

SWEETS & SNACKS MIDDLE EAST   (DUBAI 17 –19  Νοεμβρίου 2013) 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
 

Η Δηεζλήο Έθζεζε “ SWEETS & SNACKS MIDDLE EAST   ” (17-

19/11/2013) νξγαλώλεηαη γηα 7ε ζπλερή ρξνληά κε ηελ ζπλεξγαζία 

ηεο KOELNMESSE Γεξκαλίαο (νξγαλσηήο ISM) θαη ηνπ DUBAI WORLD 

TRADE CENTRE (νξγαλσηήο  GULFOOD) ,είλαη ε κεγαιύηεξε εκπνξηθή 

Έθζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο  θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηνλ Εθζεζηαθό ρώξν International Convention and Exhibition  

Centre  ζην Νηνπκπάη ησλ Ηλσκέλσλ Αξαβηθώλ Εκηξάησλ. 

 

Η έθζεζε απηή απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθό γεγνλόο πνπ πξνζειθύεη 

ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο από ην ρώξν ηεο ιηαληθήο, ηεο 

ηξνθνδνζίαο, ηεο ρνλδξηθήο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο βηνκεραλίαο εηδώλ 

δαραξνπιαζηηθήο . 
Είλαη γλσζηό πσο ην Νηνπκπάη έρεη εμειηρζεί  ζε έλα ηζρπξόηαην 
ηνπξηζηηθό θαη εκπνξηθό θέληξν, ζε παγθόζκην επίπεδν. πξνζθέξνληαο 
πξόζβαζε ζε 2 δηζεθαηνκκύξηα θαηαλαισηέο ζηελ Μέζε Αλαηνιή κε 
αληίζηνηρα πςειό ηδίξν ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. Οη θαηαλαισηηθέο 
ηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ ηείλνπλ λα πξνζεγγίζνπλ απηέο ηεο δπηηθήο 
θνπιηνύξαο δηαηεξώληαο πάληα βέβαηα θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηθήο  
ηνπο παξάδνζεο ε νπνία ζεκεησηέσλ είλαη ηδηαίηεξα πινύζηα ζηνλ ρώξν 
ηεο δαραξνπιαζηηθήο.  

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

 www.sweetsmiddleeast.com.   
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 

Είδε δαραξνπιαζηηθήο , γιπθά ,ζνθνιάηεο,  παγσηά ,δαραξώδε, πξώηεο 

ύιεο δαραξνπιαζηηθήο, snack goods, baked goods θ.α. 

 
 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

 Σφνολο εκκετϊν: 118 από 30 χϊρεσ 

 Σφνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν 5.725 από 76 χϊρεσ 
 

 Εκνικά περίπτερα: Γερμανία, Ελλάδα, Κφπροσ, Ιράκ, Ιορδανία, 
Λίβανοσ, Κορζα, Μαλαιςία, Τουρκία κ.α. 

 

(*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

To κόςτοσ ανζρχεται ςε 400€ 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) 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 
κα τοικάκθ Ζωι 

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

F.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 

400€  / τ.μ & 23% ΦΠΑ 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 30/8/2013 
 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

 www.sweetsmiddleeast.com.   
 

 

mailto:stoikaki@hepo.gr
http://www.sweetsmiddleeast.com./
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 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 επιταγι μθνόσ (τθσ Εταιρείασ όχι τρίτων. Τα ζξοδα αποςτολισ 
βαρφνουν τθν Εταιρεία ςασ)  

 με κατάκεςθ ςτθν Εμπορικι Σράπεηα, αρικμόσ λογαριαςμοφ  

IBAN : GR79 0120 5540 0000 0008 4029 998  

 ALPHA BANK    IBAN GR 560140  1010 1010 0200 2146 143  

Σθμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Τραπζηθσ  κα   πρζπει να αναφζρεται 
θ επωνυμία τθσ εταιρείασ και το όνομα τθσ Έκκεςθσ .  
Παρακαλοφμε  επίςθσ,  όπωσ διαβιβάςετε  αντίγραφο του ςχετικοφ 
παραςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, ςτον ΟΠΕ ςτο Fax Νο: 210 99 82 411 υπόψθ κασ   
Στοικάκθ  
 
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  
Τποδιευκυντισ 
 

 «TastelikeGreece» 
 
Το νζο brand του ΟΠΕ «Tastelike 

Greece»  για τθ 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 

και ςε αυτιν τθ διεκνι ζκκεςθ 

τροφίμων – ποτών, προβάλλοντασ το 

εκκεςιακό μασ περίπτερο, 

δθμιουργώντασ κατάλογο Ελλινων 

εκκετών και ενιςχφοντασ τθ 

ταυτότθτα των ελλθνικών τροφίμων 

και ποτών. 


