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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

INTERNATIONALE GRUENE WOCHE BERLIN 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ GREEK AGORA  

Η παγκόσμια σημαντικότερη εκθεσιακή πλατφόρμα των γεωργικών επιχειρήσεων 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Η εταιρεία GREAT – Trade Exhibitions and Exports – Consulting με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε 

στην 81η Δ.Ε. International Green Week – Internationale “Gruene Woche” που θα λάβει χώρα από τις 

15 – 24 Ιανουαρίου 2016 στο Βερολίνο, Γερμανία. Η συγκεκριμένη έκθεση απευθύνεται στους 

Γερμανούς καταναλωτές αλλά και εμπόρους και υπάρχει η δυνατότητα λιανικής πώλησης των 

προϊόντων σας.  

  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

Η Δ.Ε. International Green Week διεξάγεται για 

81η φορά στη σειρά και ξεχωρίζει ως ένα 

μοναδικό γεγονός για τον κλάδο των τροφίμων 

και των γεωργικών και κηπευτικών προϊόντων. Η 

έκθεση αποτελεί σημείο αναφοράς και 

συνάντησης παραγωγών από όλο τον κόσμο, 

που αναζητούν τις νέες τάσεις της αγοράς και τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών, προκειμένου να 

ενισχύσουν τη δυναμική των προϊόντων τους. Η 

διοργάνωση του 2015 φιλοξένησε περίπου 

1.660 εκθέτες από 70 χώρες, με τον εκθεσιακό 

χώρο να φτάνει στα 130.000 τμ. Ο αριθμός των 

επισκεπτών ξεπέρασε τις 415.000, με 100.000 

απ’ αυτούς να είναι επαγγελματίες. Τη 

διοργάνωση του 2015 επισκέφθηκαν, επίσης, 

πάνω από 4.840 δημοσιογράφοι του κλάδου 

της γαστρονομίας, των τροφίμων και του 

lifestyle από 68 χώρες.    

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με 

προϊόντα όπως:  

Συσκευασμένα τρόφιμα, γαλακτοκομικά, 

φρέσκα προϊόντα όλων των ειδών, φρούτα και 

λαχανικά, κρέας, λουκάνικα, αλιεύματα, ποτά, 

κρασί, σαμπάνια, μπύρα, τσάι, καφές, 

μπαχαρικά και βότανα, αγροτικό εξοπλισμό, 

ζωοτροφές, προμήθειες κήπου και 

θερμοκηπίων, γεωργικός και κηπουρικός 

εξοπλισμός, είδη κηπουρικής, θερμοκήπια, 

εξοπλισμός αλιείας, κυνηγιού, συσκευές για την 

κουζίνα και το νοικοκυριό.  Περισσότερες 

πληροφορίες για την  έκθεση μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα www.gruenewoche.de 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ 2015  

Η συμμετοχή της GREAT – Trade Exhibitions and Exports – Consulting στη διοργάνωση του 2015 

ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων έγινε μέσα σε μια άρτια 

και καλοσχεδιασμένη εκθεσιακή παρουσία της GREAT με το brand της εταιρείας “Great Greek Goods“.  

Η ελληνική παρουσία ξεχώρισε μέσα από δεκάδες συμμετοχές χωρών απ’ όλο τον κόσμο και τράβηξε την 

προσοχή δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών που πλημμύρισαν το Ελληνικό Περίπτερο. 

Ανάμεσα στα προϊόντα που προβλήθηκαν, δίπλα σε «κλασσικές» αξίες όπως ελαιόλαδο, φέτα, κρασί, 

βότανα, μέλι, χαλβά, παραδοσιακές πίτες και προϊόντα κρέατος, παρουσιάστηκαν και νέες προτάσεις 

όπως καραμελωμένοι ξηροί καρποί, βιολογικά κουλουράκια, φυσικά καλλυντικά, σπιρουλίνα κ.ά. Οι 

Γερμανοί επισκέπτες ενθουσιάστηκαν από την ποικιλία και την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και 

αγόρασαν με προθυμία από τους εκθέτες, ζητώντας και άλλα ελληνικά προϊόντα. Από την πλευρά τους 

οι Έλληνες εκθέτες προχώρησαν σε ευρεία δειγματοδιανομή των προϊόντων τους και σε ικανοποιητικό 

όγκο πωλήσεων, ενώ οι εμπορικές επαφές ήρθαν να επισφραγίσουν την επιτυχία της συμμετοχής τους. 

 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Η λιανική πώληση προς τους επισκέπτες επιτρέπεται από τους εκθέτες, με την τήρηση της απαιτούμενης 

φορολογικής διαδικασίας. Οι επισκέπτες στη διοργάνωση του 2015 ξεπέρασαν τις 415.000. Η λιανική 

πώληση αποτελεί σημαντικό έσοδο για τις συμμετέχουσες εταιρείες, αφού ο μέσος όρος αγορών ανά 
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 επισκέπτη είναι πολύ υψηλός (περίπου 114€) με τις εισπράξεις για το σύνολο των εκθετών το 2015 να 

φτάνουν στα 47 εκ. €.  Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, ειδικά για τα τρόφιμα, η ετικέτα τους 

θα πρέπει να είναι στη γερμανική γλώσσα, π.χ. τοποθετώντας κάποιο αυτοκόλλητο επάνω στο προϊόν ή 

έχοντας μεταφράσει τις πληροφορίες της ελληνικής ετικέτας σε μια σελίδα χαρτί, η οποία θα δίνεται 

στον αγοραστή μαζί με το προϊόν για την ενημέρωσή του.  Για την απαιτούμενη φορολογική διαδικασία 

θα ενημερωθείτε άμεσα προκειμένου να προχωρήσετε αναλόγως.   

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2016  

Η GREAT – Trade Exhibitions and 

Exports – Consulting, ως 

αποκλειστικός διοργανωτής της 

ελληνικής συμμετοχής, σε 

συνεργασία με το Ελληνογερμανικό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, στη συγκεκριμένη 

διεθνή έκθεση, έχει εξασφαλίσει ένα 

σύνολο παροχών για την επιτυχημένη 

παρουσία των ελληνικών εταιρειών 

και των προϊόντων τους. Σε ένα 

καλαίσθητο, λειτουργικό και αναβαθμισμένο περίπτερο της χώρας μας, οι ελληνικές εταιρείες μπορούν 

να πουλήσουν τα προϊόντα τους στους Γερμανούς, και όχι μόνο, καταναλωτές (πάνω από 415.000 

επισκέπτες το 2015) αλλά και να έρθουν σε επαφή με εμπορικούς αντιπροσώπους του κλάδου των 

τροφίμων και ποτών (περίπου 100.000 εμπορικοί επισκέπτες το 2015).  

Η GREAT – Trade Exhibitions and Exports – Consulting, με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, θα διοργανώσει μια δυνατή ελληνική συμμετοχή, που θα 

διευκολύνει το έργο των εκθετών και στο επίπεδο των πωλήσεων αλλά και στο επίπεδο των επαφών 

τους με τους αγοραστές. 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΤΗ GREEK AGORA  

Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση 

International Green Week τον Ιανουάριο 2016 δίνοντάς σας την εξής επιλογή προβολής:  

Ανοιχτού τύπου περίπτερο, που βρίσκεται στον ενιαίο χώρο GREEK AGORA που έχει σχεδιαστεί ειδικά 

από την GREAT για εσάς. Το κάθε περίπτερο έχει ιδιαίτερη κατασκευή πάγκου αγοράς σε χρώμα λευκό 
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με διαστάσεις 1,50x0,80x0,90m σε ξύλινη κατασκευή ύψους 2,50μ, όπου στο πάνω μέρος της θα 

τοποθετηθεί η εταιρική σήμανση (Logo), πρόσβαση σε κοινή αποθήκη στο κέντρο του block με δίφυλλες 

πόρτες διαστάσεων 1,50x2,20μ, τραπέζια και καρέκλες από κοινού με τους άλλους εκθέτες για την 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Το τελικό κόστος συμμετοχής με ανοιχτού τύπου περίπτερο είναι 3.900€ 

ανά εκθέτη συμπεριλαμβανομένου του ενοικίου, των λειτουργικών εξόδων (ρεύμα, φόροι, νερό, 

φύλαξη κλπ) και του promotion package με τη βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο, ποσού 

110€/ εκθέτη, που αναλαμβάνει η GREAT – Trade Exhibitions and Exports – Consulting.  

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23% 

Η συμμετοχή σας εξασφαλίζει έτοιμο περίπτερο, «με το κλειδί στο χέρι», σε ένα χώρο που θα 

χαρακτηρίζεται, θα σηματοδοτείται και θα ξεχωρίζει ως Ελλάδα, με τη πραγματοποίηση παράλληλων 

εκδηλώσεων. Πολύ σημαντική θα είναι και η επικοινωνία του γεγονότος και της ελληνικής συμμετοχής 

για την προσέλκυση επισκεπτών και αγοραστών στο περίπτερο της Ελλάδας. Τέλος, στελέχη της GREAT 

θα βρίσκονται στη διάθεση σας για την υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης.    

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  

Λόγω της φύσης και της διάρκειας της συγκεκριμένης έκθεσης, 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 and Exports – Consulting. Να 

τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της GREAT – Trade Exhibitions and Exports – Consulting δεν 

περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα ενημερωθείτε 

αρχές Νοεμβρίου 2015, 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.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Η GREAT – Trade Exhibitions and Exports – Consulting θα αποστείλει δελτία τύπου, ενημερωτικά και 

ηλεκτρονικές προσκλήσεις σε μεγάλη λίστα με αγοραστές, εισαγωγείς και διανομείς της Γερμανίας και 

γειτονικών χωρών, προσκαλώντας τους να επισκεφθούν το ελληνικό περίπτερο και να γνωρίσουν τα 

ελληνικά προϊόντα. Επίσης, ενημερωτικά δελτία και δελτία τύπου θα σταλούν και σε λίστα ελληνικών 

ΜΜΕ πριν την έκθεση, κατά τη διάρκεια της αλλά και στο τέλος της.  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 5/6/2015  

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής 

(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής της. Σε περίπτωση 

έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη 

εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:  

α) Προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής  

β) Δεύτερη καταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 11/9/2015  

γ) Η εξόφληση του υπολοίπου 35% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 18/12/2015. Η τιμολόγηση θα γίνει 

μετά το πέρας της έκθεσης και ο αναλογούν ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί με την τιμολόγηση.  

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

που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.  

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715  

ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER PRIVATE 
COMPANY  

Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της 
εταιρείας και την έκθεση που αφορά.  

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη συνημμένη αίτηση 

συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080.  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία  

Με εκτίμηση  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Μαρία Γιακουμάκη     

Διευθύνων Σύμβουλος        Υπεύθυνη Έκθεσης     

mailto:info@greatexhibitions.gr
mailto:info@greatexhibitions.gr


 
  
 
 
 
  

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  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ISM 2016 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΤΗ (όπως θα κοπεί το τιμολόγιο) 

Επωνυμία:.................................................................................................................................... 

Δραστηριότητα: …………………………………………………………………………………………………………………..... 

Διεύθυνση:.................................................................................................................................. 

Πόλη Τ.Κ. ….................................................................................................................................. 

Α.Φ.Μ.:...................................................................Δ.Ο.Υ:........................................................... 

Τηλέφωνο: .............................................................ΦΑΞ: ............................................................ 

E-mail: ……................................................................................................................................... 

Web site: .................................................................................................................................... 

Υπεύθυνος Συμμετοχής: ............................................................................................................  

Κινητό:........................................................................................................................................ 

Υπεύθυνος Οικονομικών (λογιστήριο):...................................................................................... 

Νόμιμος Εκπρόσωπος εταιρείας: ………………………………………………………………………………..……….. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

ΑΙΘΟΥΣΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ GREAT:       ΝΑΙ                                     ΟΧΙ                             

ΠΙΘΑΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ……………………………………………………………………………………………. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ GREAT:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ   

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (με χρέωση):              ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ( με χρεωση):           TV                     ΨΥΓΕΙΟ                        ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ: 

  

  

  

 
ΔΗΛΩΣΗ: Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα άρθρα 
του Κανονισμού συμμετοχής στη Δ.Ε ISM 2016.   
 
Τόπος:………………………………… Ημερομηνία:……………………………...... 
 

                                                                                                Ο Εκθέτης     
                                                                                              (υπογραφή & σφραγίδα) 
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