Greek Gourmet & Wine Expo 2014
Πανόραμα Ελληνικών Κρασιών και Delicatessen προϊόντων
Ζυρίχη, 9-10 Οκτωβρίου 2014
Έλα απνθιεηζηηθό B2B event γηα ηηο εμαγσγέο ζαο ζηελ Ειβεηηθή Αγνξά!
H Quality Food & Trade GmbH γηα πξώηε θνξά δηνξγαλώλεη ηελ Greek Gourmet & Wine
Expo, έλα Παλόξακα Ειιεληθώλ Κξαζηώλ θαη Delicatessen πξντόλησλ, ζηελ Ζπξίρε κε ζηόρν
λα παξνπζηάζεη ζην Ειβεηηθό επαγγεικαηηθό θνηλό κνλαδηθά ειιεληθά πξντόληα θαη λα αλνίμεη
λένπο εμαγσγηθνύο νξίδνληεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο.
Φώξνο Δηνξγάλσζεο:
Mövenpick Hotel Zürich - Regensdorf, ImZentrum 2
8105 Zürich-Regensdorf, Switzerland
Η Greek Gourmet& Wine Expo έρεη ηελ ηηκή λα αλαθνηλώζεη ην Swiss-Greek Chamber of
Economics (SGCE) σο ππνζηεξηθηή ηεο εθδήισζεο.
Τν Οηθνλνκηθό Επηκειεηήξην Ειβεηίαο – Ειιάδνο, σο νξγαληζκόο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ
αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Ειβεηίαο θαη Ειιάδνο κε θύξηνπο ηνκείο δξάζεο
ηηο επελδύζεηο, εηζαγσγέο - εμαγσγέο, ζπλεξγαζίεο θαη ζπκκεηνρέο.
http://www.sgce24.eu, info@sgce24.eu, Tel.: +41 434996770
H Greek Gourmet & Wine Expo απνηειεί ην λέν δηεζλέο Business to Business (B2B) event γηα
ηελ νπζηαζηηθή, απνηειεζκαηηθή πξνβνιή θαη πξνώζεζε Ειιήλσλ παξαγσγώλ θαη εκπόξσλ
πνηώλ θαη ηξνθίκσλ ζηελ Ειβεηηθή αγνξά πνπ ζα βειηηώζεη απνηειεζκαηηθά ηηο εμαγσγέο
ζαο!
Οη ιόγνη γηα λα ζπκκεηέρεηε ζηελ Greek Gourmet & Wine Expo:
• Πξόθεηηαη γηα έλα πξσηνπνξηαθό Εθζεζηαθό Παλόξακα γεύζεσλ κε θαζαξά Business to
Business (B2B) ραξαθηήξα ζηελ θαξδηά ηεο Επξώπεο.
• Απνηειεί ην λέν ζεκείν ζπλάληεζεο θαη πξνβνιήο κεηαμύ αλαγλσξηζκέλσλ &
πηζηνπνηεκέλσλ παξαγσγώλ θξαζηώλ & ηξνθίκσλ από ηελ Ειιάδα κε Ειβεηηθέο εηαηξείεο
ρνληξηθήο αιιά θαη θνξπθαίνπο Food and Beverage (FnB) ηεο Ειβεηίαο.
• Direct επαθή, επηθνηλσλία, γλσξηκία θαη δηεξεύλεζε πηζαλώλ επηρεηξεκαηηθώλ θαη
εκπνξηθώλ ζπλεξγαζηώλ κε Ειβεηηθέο εηαηξείεο, εκπνξηθνύο αληηπξνζώπνπο, εθπξνζώπνπο
ηνπ ρνλδξηθνύ θαη ιηαληθνύ εκπνξίνπ, πνπ ζα απνθέξεη ηελ δηείζδπζή ζαο θαη αύμεζε ησλ
εμαγσγώλ ζαο ζηελ Ειβεηηθή Αγνξά.
• Άλνηγκα λέσλ δξόκσλ, λέσλ ζπλεξγαζηώλ θαη δίαπινπ επηθνηλσλίαο ησλ Ειιήλσλ
παξαγσγώλ κε κηα αγνξά πνιιαπιώλ επθαηξηώλ αιιά θαη ηδηαηηεξνηήησλ, όπσο είλαη ε
αγνξά ηεο Ειβεηίαο.
• Ελδπλάκσζε ηεο εηθόλαο ηεο εηαηξείαο ζαο, ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζαο.
• Εμσζηξέθεηα θαη ελίζρπζε ησλ εμαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο κέζσ ηεο elite Ειβεηηθήο
αγνξάο.
• Υςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο, νξγάλσζε θαη παξνρέο από ηελ δηνξγαλώηξηα εηαηξεία.
Quality food & Trade GmbΗ.
• After event support από ην δίθηπν ζπλεξγαηώλ ηεο Quality Food & Trade GmbΗ ζε
ζπκβνπιεπηηθά, λνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά δεηήκαηα.
Τν λέν πξσηνπνξηαθό Εθζεζηαθό Παλόξακα γεύζεσλ Greek Gourmet & Wine Expo, κε
θαζαξά Business to Business (B2B) ραξαθηήξα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Ζπξίρε ηεο
Ειβεηίαο απεπζύλεηαη ζε :
• Εθπξνζώπνπο ηξνθίκσλ & πνηώλ ρνληξηθνύ εκπνξίνπ
• Εθπξνζώπνπο ηξνθίκσλ & πνηώλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ
• Κνξπθαίνπο Food and Beverage (FnB)
• Εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο
• Αιπζίδεο ηξνθίκσλ & πνηώλ
• Υπεύζπλνπο Ξελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ
• Υπεύζπλνπο Εζηηαηνξίσλ & Μαδηθήο Εζηίαζεο

• Εκπνξηθνύο αληηπξνζώπνπο
• Επηρεηξεκαηίεο (βηνκήραλνπο, μελνδόρνπο, βηνηέρλεο, έκπνξνπο)
• Επελδπηέο
Η Greek Gourmet & Wine Expo θηινδνμεί λα απνηππσζεί ζηε ζπλείδεζε όισλ ησλ
επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ ησλ πνηώλ, θξαζηώλ & ηξνθίκσλ ηεο Ειβεηίαο θαη ηεο Ειιάδαο,
σο ην θνξπθαίν Εθζεζηαθό Παλόξακα γεύζεσλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ πνπ δηεμάγεηαη ζηελ
Ειβεηία.
Δειώζηε ζπκκεηνρή θαη αλαπηύμηε άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο εμαγσγέο ζαο!!!
Switzerland Headquarters
14 Poststrasse,
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www.greekgourmetexpo.com
Greek Branch
18, Ag. Triados str.
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Athens-Greece
TEL.: +30 210-6084550
info@greekgourmetexpo.com
info@qftrade.ch
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