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TI EINAI TO FeedMeGreek 

 

Τo FeedMeGreek είναι μία στοχευμένη έκθεση/bazaar επώνυμων ποιοτικών 

ελληνικών προϊόντων διατροφής μικρών ή/και εμβληματικών παραγωγών, το οποίο 

διεξάγεται σε επιλεγμένες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Οι πρώτες πόλεις είναι το 

Βερολίνο, η Κολωνία και το Μονάχο το φθινόπωρο 2016.  

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα ταξίδια στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την 

Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Σε κάθε πόλη διοργανώνεται ένα τριήμερο bazaar όπου παρουσιάζονται και 

πωλούνται τα προϊόντα και γίνονται γευστικές δοκιμές. Παράλληλα οργανώνονται 

παρουσιάσεις των προϊόντων σε δυνητικούς πελάτες, εισαγωγείς τροφίμων, 

καταστήματα deli, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. 

Διεθνής συνεργάτης του FeedMeGreek είναι η εταιρία COCO-MAT, η οποία 
διαθέτει τα καταστήματά της (περί τα 500 τμ το καθένα) για τη διοργάνωση των 
bazaar, και θα συμμετάσχει ενεργά στην προβολή της έκθεσης. 
 
Στόχος του FeedMeGreek είναι να: 

- Βοηθήσει τους μικρούς παραγωγούς να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή αγορά 

με τρόπο οργανωμένο, αποτελεσματικό και φθηνό. 

- Εξασφαλίσει πωλήσεις και διεθνείς συνεργασίες στους συμμετέχοντες. 

- Κάνει τα ελληνικά προϊόντα γνωστά στο ευρωπαϊκό καταναλωτικό κοινό. 

- Αναδείξει τα ελληνικά προϊόντα ως υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά προϊόντα.  

 

H COCO-MAT 

 

Η COCO-MAT κατασκευάζει ανώτερης ποιότητας χειροποίητα κρεβάτια, καινοτόμα 

προϊόντα ύπνου και έπιπλα από φυσικά υλικά. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 στην 

Αθήνα και σήμερα έχει αναπτύξει το δίκτυό της σε 15 χώρες συνολικά και χιλιάδες 

ξενοδοχεία παγκοσμίως. Κεντρικό ρόλο στη φιλοσοφία της εταιρείας διαδραματίζει 

η αγάπη της για τη φύση και η βαθιά κατανόηση και σεβασμός της έννοιας της 

αειφορίας.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ 

 

1. Η Ευρώπη είναι ο πιο βατός εξαγωγικός προορισμός. 
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2. Η ομάδα του FeedMeGreek βρίσκεται ήδη σε επαφή με επαγγελματίες 

του χώρου σε κάθε πόλη για την διοργάνωση συναντήσεων. 

3. Σε κάθε bazaar συμμετέχουν το πολύ 35 παραγωγοί. 

4. Τα έσοδα από τις πωλήσεις που θα γίνουν καταβάλλονται αυτούσια 

στους παραγωγούς. 

5. Το κόστος συμμετοχής είναι χαμηλό και απόλυτα σαφές από την αρχή.  

Δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

6. Δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του παραγωγού, κάτι που 

επιβαρύνει το κόστος της ενέργειας. Οι παρουσιάσεις των προϊόντων θα 

γίνουν από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της έκθεσης. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Το κόστος συμμετοχής εξαρτάται από τον αριθμό των bazaar που επιλέγει να 

συμμετάσχει ο κάθε παραγωγός. Το ποσό αυτό ανά bazaar, είναι ανάλογο - και 

ενδεχομένως μικρότερο - από την συνολική δαπάνη συμμετοχής σε μια 

οποιαδήποτε έκθεση στην Ελλάδα (κόστος περιπτέρου, διακόσμηση, προσωπικό, 

διαμονή, ασφάλεια, μεταφορικά, κλπ). Επιπλέον δεν υπάρχουν «κρυφά» έξοδα, 

ενώ το τελικό κόστος μειώνεται λόγω των πωλήσεων που θα πραγματοποιηθούν. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στο FeedMeGreek μπορούν να συμμετάσχουν: 

1.  Εξαιρετικά προϊόντα διατροφής σε τυποποιημένες συσκευασίες. 

2.  Κρασιά, ποτά και αφεψήματα. 

3.  Προϊόντα  που πληρούν τις υγειονομικές προϋποθέσεις για κυκλοφορία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 Η διοργάνωση υποστηρίζεται μέσω social media (facebook & twitter) σε 4 

διαφορετικές γλώσσες. 

 Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα διανομής εταιρικών φυλλαδίων,  

στην γλώσσα της κάθε χώρας ή στα αγγλικά. 

 Τα bazaar διοργανώνονται σε χώρους COCO-MAT στις αντίστοιχες πόλεις. 

Για το πρώτο ταξίδι του φθινοπώρου 2016 οι πόλεις αυτές είναι: 

Βερολίνο, οδός Leipziger Str. 112, 

Κολωνία, οδός Herzogstraβe 34 

Μόναχο, οδός Brienner Strasse 7 

 Το FeedMeGreek διοργανώνεται από την DOUBLEPLUS Ltd με αντικείμενο 

εργασιών την οργάνωση εκδηλώσεων και την παροχή υπηρεσιών 

συμβούλων επιχειρήσεων.  

 Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση και την διοργανώτρια εταιρία, στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.feedmegreek.gr και www.doubleplus.gr 

http://www.feedmegreek.gr/
http://www.doubleplus.gr/

