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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ   

GASTRONORD  (ΣΟΚΧΟΛΜΗ 6–9 Μαΐου 2014) 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Η Γηεζλήο Έθζεζε “ GASTRONORD” (6-9/5/2014) είλαη ε 

κεγαιύηεξε εκπνξηθή έθζεζε ηξνθίκσλ ζηελ Σνπεδία θαη 

δηνξγαλώλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δθζεζηαθνύ Κέληξνπ  

Stockholm International Fairs & Congress  Centre ζηελ 

Σηνθρόικε. 

Η έθζεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη από 1985 ,δηνξγαλώλεηαη 

θάζε δύν ρξόληα θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθό επηρεηξεκαηηθό 

γεγνλόο ηόζν γηα ηελ Σνπεδία όζν θαη γηα ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Σθαλδηλαβίαο  πξνζειθύνληαο έλα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό αξηζκό εθζεηώλ θαη επηζθεπηώλ. 

Σην ζύλνιν ησλ επηζθεπηώλ εληάζζνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη 

εθπξόζσπνη από  ην ρώξν ηεο ιηαληθήο, ηεο ηξνθνδνζίαο, ηεο 

ρνλδξηθήο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο βηνκεραλίαο εηδώλ ηξνθίκσλ 

θαη πνηώλ πξνεξρόκελνη από όιε ηελ Δπξώπε αιιά θαη από 

ρώξεο ηεο Βαιηηθήο θαη ηεο Βνξεηνδπηηθήο  Αζίαο. 

Η Σνπεδία  κε ζπλνιηθό πιεζπζκό 9,4 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο 

ηα 2  εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηε Σηνθρόικε έρεη λα 

παξνπζηάζεη ηδηαίηεξα ζεηηθνύο  δείθηεο  εηζαγσγήο  ειιεληθώλ 

πξντόλησλ κε ην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ καο λα αλέξρνληαη ζε 

100.904.013,00€ γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ –Ινπιίνπ 2013 

έλαληη 85.419.752,00€ γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2012 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,10 % .  

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

http://www.gastronord.se  
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 

Αγξνηηθά πξντόληα, είδε αξηνπνηίαο θαη  δαραξνπιαζηηθήο , 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, πξντόληα δηαίηεο θαη πγηεηλήο 

δηαηξνθήο, θαηεςπγκέλα , γαιαθηνθνκηθά, θξέαο θαη πξντόληα 

θξέαηνο,  ιάδη, ειηέο, θξνύηα, ιαραληθά , αλαςπθηηθά , ρπκνί, 

θαθέο, ηζάη θ.α. 

 
 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 φνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν 30.058 

 Επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ : 138.077 

 Εκνικζσ ςυμμετοχζσ : Βζλγιο, Κφπροσ , Δανία, 
Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λικουανία 
,Ρωςία, Νότια Αφρικι , Ιςπανία , ουθδία, Ελβετία, 
Ολλανδία, Η.Π.Α. και Ηνωμζνο Βαςίλειο. 

 
, 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

κα τοικάκη Ζωή 
T.:2310 510047, 

E: stoikaki@hepo.gr   

F.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 

 300 €/ τ.μ +200 € registration fee & 23% 
ΦΠΑ 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 16/12/2013 

 

 

http://www.gastronord.se/
mailto:stoikaki@hepo.gr
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 (*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

To κόςτοσ ανζρχεται ςε 300,00€ /τ.μ. + 200,00€ registration fee 
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) 

 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 Ζκκεςθσ 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει  να καταβάλουν  μαηί με τθν Αίτθςθ  
ςυμμετοχισ τουσ, ωσ προκαταβολι, το 50% τησ ςυμμετοχήσ . 

Η καταβολή του οφειλόμενου ποςοφ μπορεί  να  γίνεται ωσ ακολοφθωσ: 

 Με μετρθτά,  είτε ςτο λογιςτιριο του ΟΠΕ κακθμερινά (08.00ϋ - 13.30ϋ) 
ςτθν Ακινα ι ςτα Γραφεία  ΟΠΕ Θεςςαλονίκθσ (τθλ.: 2310 51 00 46) ι  

 με επιταγι μθνόσ (τθσ Εταιρείασ, όχι τρίτων.) Σα ζξοδα αποςτολισ 
βαρφνουν τθν Εταιρεία ςασ)  

 με κατάκεςθ ςτθν ALPHA BANK 802002001001510 ΙΒΑΝ: GR88 0140 8020 
8020 0200 1001 510 (πρϊθν Εμπορικι 84029998 Εκκζςεων) . 

 με κατάκεςθ ςτθν ΣΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩ 6040-040030-232 ΙΒΑΝ: GR43 0171 
0400 0060 4004 0030 232 (Πρϊθν  Αγροτικι 0400400302336) 

Παρακαλοφμε  επίςθσ,  όπωσ διαβιβάςετε  αντίγραφο του ςχετικοφ 
παραςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, ςτον ΟΠΕ ςτο Fax Νο: 210 99 82 411 υπόψθ κασ   
τοϊκάκθ . 
θμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Σραπζηθσ  κα   πρζπει να αναφζρεται 
θ επωνυμία τθσ εταιρείασ και το όνομα τθσ Ζκκεςθσ .  
 
Η εμπρόθεςμη καταβολή  από όλουσ τουσ εκθζτεσ  του ποςοφ  που  
αντιςτοιχεί  ςτην προκαταβολή  είναι απαραίτητη  προχπόθεςη  για την 
εξαςφάλιςη του χώρου και επιςτρζφεται – ςε περίπτωςη ακφρωςησ-  
μόνο εφόςον ο χώροσ αυτόσ διατεθεί ςε άλλη 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. γουράκησ  
Διευθυντήσ Εκθζςεων  
 

 
«TastelikeGreece» 

 
Το  βραβευμζνο, με 

Red Dot διάκριςθ,  

brand του ΟΠΕ 

«Taste like Greece»  

για τθν 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 

ςε όλεσ τισ διεκνείσ 

εκκζςεισ τροφίμων – ποτών, 

προβάλλοντασ το εκκεςιακό μασ 

περίπτερο, δθμιουργώντασ 

κατάλογο Ελλινων εκκετών, 

ςχεδιάηοντασ διαφθμιςτικζσ 

καταχωριςεισ και ενιςχφοντασ τθ 

ταυτότθτα των ελλθνικών τροφίμων 

και ποτών. 

 


