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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ  

FOODEX JAPAN  (TOKYO 4–7 Μαρτίου 2014) 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Η Γηεζλήο Έθζεζε “ FOODEX JAPAN” (4-7/3/2014) 

νξγαλώλεηαη γηα 39Η  ζπλερή ρξνληά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

Iαπσληθώλ Υπνπξγείσλ Δμσηεξηθώλ ,Υγείαο  θαη Δξγαζίαο, 

Αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαζώο θαη ηνλ Οξγαληζκό Τνπξηζκνύ ηεο 

Ιαπσλίαο θαη ηνλ Ιαπσληθό Οξγαληζκό εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ.  Δίλαη 

ε κεγαιύηεξε εκπνξηθή Έθζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηώλ  θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ Δθζεζηαθό ρώξν Makuhari 

Messe (Halls 1-8)  ζην Τόθπν ηεο Ιαπσλίαο. 

Η έθζεζε απηή απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθό γεγνλόο πνπ 

πξνζειθύεη ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο από ην ρώξν ηεο 

ιηαληθήο, ηεο ηξνθνδνζίαο, ηεο ρνλδξηθήο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο 

βηνκεραλίαο εηδώλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ .Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ελ ιόγσ έθζεζεο πξαγκαηνπνηνύληαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηνπ εθζέηεο 

(Β2Β) κε αληίζηνηρα ελδηαθεξόκελνπο εηζαγσγείο. 

Η Ιαπσλία κε ζπλνιηθό πιεζπζκό 128 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο ηα 

30 εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην Τόθπν , είλαη ε Τξίηε 

κεγαιύηεξε νηθνλνκία ζην θόζκν θαη κία από ηηο ηζρπξόηεξεο 

βηνκεραληθέο  ρώξεο. Γηαζέηνληαο έλα πνιύ πςειό βηνηηθό επίπεδν 

είλαη ν πέκπηνο κεγαιύηεξνο εηζαγσγέαο ζε παγθόζκην επίπεδν κε 

ζαθείο πξννπηηθέο αύμεζεο ησλ εηζαγσγώλ ελόςεη θαη ησλ 

Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2020 ζην Τόθπν. 

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

http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html 
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 

Αγξνηηθά πξντόληα, είδε αξηνπνηίαο θαη  δαραξνπιαζηηθήο , 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, πξντόληα δηαίηεο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο, 

θαηεςπγκέλα , γαιαθηνθνκηθά, θξέαο θαη πξντόληα θξέαηνο, ζαιαζζηλά, ιάδη, ειηέο, θξνύηα, ιαραληθά , κπαραξηθά, πνηά 

νηλνπλεπκαηώδε θαη κε, ρπκνί,θαθέο, ηζάη , εθδόζεηο από ηνλ ρώξν ησλ ηξνθίκσλ . 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

 Σφνολο εκκετϊν: 2.544 από 67 χϊρεσ 

 Σφνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν 71.536 από 74 χϊρεσ 

 Εκκεςιακόσ χϊροσ 27.799 τ.μ. 

 Β2Β meetings : 1.677 
 

 
 
 
, 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

κα τοικάκθ Ζωι 
T.:2310 510047, 

E: stoikaki@hepo.gr   

F.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 

€ 550 / τ.μ & 23% ΦΠΑ 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 18/11/2013 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html       

http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html
mailto:stoikaki@hepo.gr
http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html
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 (*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

To κόςτοσ ανζρχεται ςε 550€ 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 Έκκεςθσ 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει  να καταβάλουν απαραιτιτωσ   μαηί με τθν 
αίτθςθ  ςυμμετοχισ τουσ, ωσ προκαταβολι  το 50 % του ςυνολικοφ 
κόςτουσ ςυμμετοχισ λαμβάνοντασ υπόψθ  τα αιτοφμενα  τ. μ . 

 
Η καταβολι του  ποςοφ μπορεί  να  γίνεται ωσ ακολοφκωσ : 

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

 με κατάκεςθ ςτθν Εμπορικι Σράπεηα, αρικμόσ λογαριαςμοφ  

IBAN : GR79 0120 5540 0000 0008 4029 998  

 ALPHA BANK    IBAN GR 560140  1010 1010 0200 2146 143  

Σθμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Τραπζηθσ  κα   πρζπει να αναφζρεται 
θ επωνυμία τθσ εταιρείασ και το όνομα τθσ Έκκεςθσ .  
Παρακαλοφμε  επίςθσ,  όπωσ διαβιβάςετε  αντίγραφο του ςχετικοφ 
παραςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, ςτον ΟΠΕ ςτο Fax Νο: 210 99 82 411 υπόψθ κασ   
Στοικάκθ  
 
Η εμπρόκεςμθ καταβολι  από όλουσ τουσ εκκζτεσ  του ποςοφ  που  
αντιςτοιχεί  ςτθν προκαταβολι  είναι απαραίτθτθ  προχπόκεςθ  για τθν 
εξαςφάλιςθ του χϊρου και επιςτρζφεται – ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ-  
μόνο εφόςον ο χϊροσ αυτόσ διατεκεί ςε άλλθ 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. γουράκθσ  
Διευκυντισ Εκκζςεων  
 

 
«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. 

 


