Ετήσια Έκθεση προβολής Ελληνικών Τροφίμων και Ποτών
στο Λονδίνο
Σήμερα που διανύουμε μια δύσκολη οικονομικά εποχή οι κατ αρχήν
τρεις πυλώνες της εξωστρέφειας η γαστρονομία, η ποιότητα και τα καινοτόμα
προϊόντα, μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην Ελληνική Οικονομία.
Η Κρήτη σήμερα διαθέτει την εκτυφλωτική λάμψη των παγκοσμίως
γνωστών παραθαλάσσιων τουριστικών θέρετρων αλλά και τα εξαιρετικά
τοπικά προϊόντα υψηλής γαστρονομίας που ταξιδεύουν σε όλο τον Κόσμο. Στα
πλαίσια αυτής της διατροφικής κουλτούρας, η triiris exhibitions center με
όραμα και δυναμισμό στέκεται κοντά στους παραγωγούς και οργανώνει το
πρώτο μόνιμο Εκθετήριο στο Λονδίνο, που θα προβάλλει τα

Ελληνικά

τρόφιμα και ποτά στους εμπόρους του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να τους
μυήσει στην υψηλή Ελληνική γαστρονομία αλλά και να τους δώσει την
δυνατότητα να γνωρίσουν ένα αξιόλογο δυναμικό επιχειρηματιών,

που

δημιουργούν καινοτόμα ελκυστικά προϊόντα, από τους θησαυρούς της
Ελληνικής γης.
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διοργανώνονται σε συνεργασία με τους Εκθέτες εορταστικές εκδηλώσεις γευστικές δοκιμές - γευσιγνωσίες, με χρονική διάρκεια εβδομαδιαία-η διήμερη
,με σκοπό το κέντρο triiris exhibitions, να αποτελέσει ένα ελκυστικό σημείο
συνάντησης μεταξύ των Εμπόρων του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και των
Εκθετών, με άρωμα και γεύση Ελληνική. Κάθε εκδήλωση θα προβάλλεται από
τα ΜΜΕ , ενώ θα είναι προσκεκλημένοι επίσημοι εκπρόσωποι από το Λονδίνο
αλλά και από την Ελλάδα, και φυσικά Επαγγελματίες του χώρου..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Ο εκθεσιακός χώρος θα πλαισιωθεί με stand εκθετών τα οποία θα
τηρούν προδιαγραφές ποιότητος. Κάθε εκθέτης εάν θέλει μπορεί να
τοποθετήσει το δικό του stand εφ όσον αισθητικά εναρμονίζεται με την δομή
των άλλων περιπτέρων. Εάν θέλει να κατασκευάσει δικό του stand
προτείνουμε να επικοινωνήσει με την εταιρεία AMC FAIRS η οποία είναι από
τις πλέον έγκυρες εταιρείες στο χώρο της κατασκευής περιπτέρων σε Εκθέσεις
του εξωτερικού και έχει αποσπάσει Διεθνή βραβεία.. Προτείνουμε να
συμμετέχει κάθε Επιμελητήριο της Κρήτης με stand διαστάσεων 3χ2,15χ050,
στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν 30 προϊόντα. Αυτό θεωρούμε ότι θα
ισχυροποιήσει ιδιαίτερα την ταυτότητα προέλευσης κάθε προϊόντος ενώ
βεβαίως θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην προβολή του Νομού σας και
ιδιαίτερα της Κρήτης. Η τιμή για την ενοικίαση του χώρου τοποθέτησης του
περιπτέρου ανέρχεται στο ποσόν των 8850. Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί για
την ενοικίαση χώρου για ένα Έτος.
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