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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ &  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

GULFOOD FOOD & HOSPITALITY SHOW 
Ντουμπάι, 21 – 25  Φεβρουαρίου 2016 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η 21η Διεθνής Έκθεση GULFOOD 2016 διοργανώνεται στον 
Εκθεσιακό χώρο World  Trade Center στο Ντουμπάι των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων. 

Είναι μία σημαντική έκθεση , διότι το Ντουμπάι έχει εξελιχθεί  σε 
ένα ισχυρότατο τουριστικό και εμπορικό κέντρο, σε παγκόσμιο 
επίπεδο.  
Η πλειοψηφία αυτών διακινείται από το λιμάνι στο Ντουμπάι  το 
οποίο κατατάσσεται στα 10 μεγαλύτερα του κόσμου στην 
διακίνηση εμπορευμάτων.  
H Δ.Ε.  GULFOOD  είναι η σπουδαιότερη  έκθεση στον τομέα των 
τροφίμων και ξενοδοχειακού εξοπλισμού προσελκύει επιχειρήσεις 
που θέλουν να επεκταθούν εμπορικά στην Μέση Ανατολή, Νότια 
Ασία και Αφρική.  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

Τρόφιμα, χυμοί αναψυκτικά, εξοπλισμός μαζικής εστίασης 
ξενοδοχείων, restaurant  και cafe.  

Σημειώνουμε ότι μετά από απόφαση των οργανωτών της 
έκθεσης στο Dubai 

Α) στον τομέα των τροφίμων δεν περιλαμβάνονται τα είδη 
ζαχαροπλαστικής για τα οποία υπάρχει πλέον η εξειδικευμένη 
έκθεση SWEET & SNACK MIDDLE EAST  (27-29.10.2015) που 
γίνεται παράλληλα με τις εκθέσεις SPECIALTY FOOD και SEAFEX.  

Β) στον τομέα του εξοπλισμού δεν περιλαμβάνονται τα 
μηχανήματα συσκευασίας και τα μηχανήματα βιομηχανικής 
παραγωγής τροφίμων για τα οποία επίσης δημιουργήθηκε η 
εξειδικευμένη έκθεση GULFOOD MANUFACTURING  

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ : 
Η Enterprise Greece έχει εξασφαλίσει χώρο για τα τρόφιμα  στην 

αίθουσα  SHEIKH SAEED HALL 1  όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες 
οι ευρωπαϊκές εθνικές συμμετοχές.  
Αντίστοιχα  έχει εξασφαλίσει  χώρο για τα προϊόντα ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού στην αίθουσα ZABEEL NEW HALLS   

      ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

       Αναγνωστοπούλου Κατερίνα 
Τ.: 210 3355767 

E.:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr 

F.: 210 3242 079 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 

544  €  / τ.μ* 

Τα γωνιακά περίπτερα θα επιβαρυνθούν με 
5% επιπλέον / τ.μ. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέχρι τις 22/09/2015 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.gulfood.com 

http://www.gulfood.com/
http://www.gulfood.com/page.cfm?LinkType=PowerBar__&LinkTarget=http://www.gulfood.com/page.cfm/link=1
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (2015) 
 

● Σύνολο εκθετών: 4.800 από 120 χώρες 

● Εθνικά περίπτερα  περισσότερα από 110   

● Σύνολο εκθεσιακού χώρου 120.000  τ.μ. 

● Σύνολο εμπορικών επισκεπτών 84.642   από 156 χώρες  το 64% ήταν 
διεθνείς συμμετοχές και το 36%  από τα ΗΑΕ 

 

Εθνικά περίπτερα: Η.Π.Α., Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αίγυπτος, 
Μαρόκο, Κύπρος, Βέλγιο, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Λιθουανία, 
Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Κίνα, Ν. Αφρική, Τουρκία, Κένυα κ.α. 
 

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

To κόστος ανέρχεται σε 544 € / τ.μ. + 390€ (Registration fee & INSURANCE). 
Τα γωνιακά περίπτερα θα επιβαρυνθούν με 5% επιπλέον ανά τ.μ.  

Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με το Πρόγραμμα     
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  το κόστος είναι 768€/τ.μ. 

Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται  με Φ.Π.Α. 23%.   

Στο  κόστος περιλαμβάνονται : 

 ενοίκιο  χώρου 

 κατασκευή και βασικός εξοπλισμός stand  

 αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των  εκθεμάτων  

 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand). ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο 

κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο περιλαμβάνεται μία κανονική και μία 

24ώρη παροχή ρεύματος για κάθε περίπτερο 9τ.μ. Επιπλέον ζήτηση θα 

χρεώνεται ξεχωριστά. 

 επιτόπια παρουσία υπαλλήλων   της Enterprise Greece

 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης 

 καταχώρηση στο έντυπο κατάλογο της Enterprise Greece  για την ελληνική 

συμμετοχή 

  ασφάλιση του σταντ  και των εκθετών  στην διάρκεια της έκθεσης 

 επιστροφή εκθεμάτων μόνο για τους εκθέτες που συμμετέχουν στην 

έκθεση εξοπλισμού. Τρόφιμα δεν επιστρέφονται  

 Διαφημιστική προβολή  της συμμετοχής μας στον εκθεσιακό χώρο. 

 
Σημείωση  που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων: 

Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν με προϊόντα ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού  λόγω του όγκου των εκθεμάτων τους σας γνωρίζουμε ότι θα 
υπάρξει maximum  όγκου  για την μεταφορά αναλόγως των 
τετραγωνικών μέτρων  της συμμετοχής. 

 Για τις επιχειρήσεις με ευπαθή προϊόντα (αεροπορική μεταφορά) θα 
υπάρξει επίσης μέγιστο όριο (max) στο βάρος των εκθεμάτων σε σχέση με τα 
τετραγωνικά μέτρα 

 Σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου ή βάρους των εκθεμάτων από το 
προβλεπόμενο (ανά τμ), το επιπλέον κόστος θα βαρύνει την εταιρεία 
σας και θα εξοφλείται απευθείας στην εταιρεία που θα αναλάβει τη 
μεταφορά των εκθεμάτων. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Για την συμμετοχή  τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν απαραιτήτως   μαζί με την 
αίτηση  συμμετοχής τους, ως προκαταβολή  το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη  τα 
αιτούμενα  τ. μ . Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει  μετά  την οριστικοποίηση του αριθμού των 
τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση 
αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.  
 
 
Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνεται ως ακολούθως : 

Με κατάθεση στον  παρακάτω λογαριασμό: 

ALPHA BANK 
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:        Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών 
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE 
 

Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης  θα   πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, η επωνυμία 
της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .  
 
Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του σχετικού 

παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece SA  στο fax: 210 3242 079  ή e-mail στο 

pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης  κα Αναγνωστοπούλου στο e- 

mail: k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr. 

 
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής, 
την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.  
 
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα 
παραχωρηθούν στον εκθέτη. 

 
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη συγκέντρωσης  ικανοποιητικού αριθμού εκθετών, είτε, σε ειδικές περιπτώσεις, δεν 
εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη Έκθεση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής 
συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. 
 
Τέλος στην περίπτωση που έχετε έγκριση για χρηματοδότηση της δράσης από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων» ή άλλο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε εγκαίρως. 
 

 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
Αντώνης Γραβάνης 
Αναπληρωτής Διευθυντής 

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr
mailto:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr


 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ GULFOOD DUBAI 21 - 25  Φεβρουαρίου 2016 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ENTERPRISE GREECE 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ e-mail k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 3355767 ΦΑΞ 210 3242 079 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ.  ΔΟΥ  ΤΗΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Συμμετοχή με Πρόγραμμα (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ.)                 NAI                                              OXI 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2013  ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% επί 
των πωλήσεων) 

2013  

2014  2014  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΑΙΘΟΥΣΑ  ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
Τ.Μ. 

 ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΙΘΑΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ m3 Kg 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  
ΑΠΟ ENTERPRISE GREECE 

NAI                   OXI  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (με 
χρέωση) 

NAI                   OXI  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ (με χρέωση)   TV                                       ΨΥΓΕΙΟ                                          ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

COMPANY NAME  

ADDRESS  ZIP CODE  

TEL.  FAX  

e-mail    WEBSITE  

CONTACT 
PERSON 

NAME  e-mail  

TEL.  MOBILE  

PRODUCTS  

 

 

 

 

Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα άρθρα του Κανονισμού Συμμετοχής σε 
Δ.Ε. του Enterprise Greece 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

mailto:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr
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