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Ταυτότητα 

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2 

Η 2η διαδικτυακή έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών FMS – FOOD MARKET 
SHOW Edition 2, με στόχο την παγκόσμια αγορά και με απόλυτα εμπορικό χαρακτήρα 
θα διεξαχθεί στις 11 – 14 Μαΐου 2021 στην πλατφόρμα www.foodmarketshow.com

Στην FMS – FOOD MARKET SHOW 2020, 135 Έλληνες παραγωγοί ήρθαν σε επαφή με 
3.751 μοναδικούς επισκέπτες – αγοραστές, οργανώνοντας 2.051 προκαθορισμένες Β2Β 
συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των ημερών της έκθεσης, αποτελώντας ένα άψογο 
εργαλείο διασύνδεσης της ελληνικής με την παγκόσμια αγορά για το 2020 με 632.345 
προβολές – views.  

http://www.foodmarketshow.com/


Ταυτότητα 

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2 

 Η FMS – FOOD MARKET SHOW αποτελεί 
την πρώτη και μοναδική έκθεση στην 
Ελλάδα με ολοκληρωμένα, ψηφιακά 
περίπτερα. 

 Η διαδικτυακή έκθεση θα λειτουργήσει σε 
ένα αναβαθμισμένο και απόλυτα 
λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον και θα 
αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο 
σημείο συνάντησης για τους Έλληνες 
εξαγωγείς και τους επαγγελματίες των 
κλάδων οργανωμένης λιανικής, 
χονδρεμπορίου, ξενοδοχείων, μαζικής 
εστίασης κ.α.  



Ταυτότητα

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2 

 Αγοραστές από 85 χώρες

 Διευρυμένο ωράριο για πρόσβαση από 
τις 5 ηπείρους

 Προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις με 
αγοραστές του κλάδου τροφίμων και 
ποτών 

 Ψηφιακά περίπτερα με μεγάλο εύρος 
δυνατοτήτων προβολής των εκθετών 
και διαδραστικής επικοινωνίας τους με 
τους αγοραστές του κλάδου

 Ετήσια εταιρική προβολή στην 
πλατφόρμα 
www.foodmarketshow.com με 
δυνατότητα διασύνδεσης εκθετών και 
αγοραστών και ΕΚΤΟΣ των ημερών της 
έκθεσης 

http://www.foodmarketshow.com/


Προνόμια 

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

 Προβολή νέων και καινοτόμων προϊόντων 
σε ένα διευρυμένο διεθνές αγοραστικό 
κοινό

 Συνάντηση με αγοραστές – κλειδιά

 Προκαθορισμένες εμπορικές Β2Β 
συναντήσεις σε 4 ημέρες, με δυνατότητα 
αποστολής δειγμάτων 

 Ψηφιακή δικτύωση με επαγγελματίες 
αγοραστές από την ασφάλεια του χώρου 
σας



Προωθητικές ενέργειες
FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

 Ψηφιακή καμπάνια σε μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης σε 5 Ηπείρους 
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads)

 Email καμπάνια σε πάνω από 100.000 διεθνείς αγοραστές

 Τηλεοπτικά σποτ

 Έντυπη διαφήμιση σε επαγγελματικά περιοδικά

 Προσκλήσεις αγοραστών για δωρεάν εγγραφή και είσοδο στην έκθεση



Προφίλ προϊόντων - Κατηγορίες

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

 Dry Grocery, Canned Foods, Condiments

 Bakery, Confectionery & Snacks

 Dairy

 Frozen

 Meat and Poultry

 Beverages, Drinks

 Fresh Fruits – Dry Fruits

 Natural, Organic, Bio, Vegan, Free From, Healthy, Plant Based



Προφίλ Αγοραστών

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

 Προφίλ αγοραστών:

 Retailers

 Brokers

 HORECA

 Traders

 Importers 

 Distributors

 Co-Packers

 Προεγγραφές από την FMS – FOOD MARKET SHOW 2020 από πολλές χώρες

 Δυνατότητα αναζήτησης του ιδανικού συνεργάτη μέσω κριτηρίων 



Πακέτα εκθεσιακής συμμετοχής

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2
Basic Package 



Πακέτα εκθεσιακής συμμετοχής

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

Upgraded Package



Παροχές Basic Package

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

 Ολοκληρωμένο ψηφιακό περίπτερο με 

 Εταιρική ταυτότητα 

 Στοιχεία επικοινωνίας και δυνατότητα 
video call + live chat με στέλεχη
εταιρείας 

 Σήμανση περιπτέρου με λογότυπο 
εταιρείας

 Φωτογραφίες και περιγραφή 4 
προϊόντων εταιρείας 

 Οπτικοακουστικό υλικό

 Γραφικό ψηφιακού τοίχου

 Παροχή στοιχείων ροής επισκεπτών, με 
πληροφορίες όπως αριθμός επισκεπτών, 
χώρα προέλευσης, χρόνος παραμονής στο 
ψηφιακό περίπτερό, συσκευή σύνδεσης 
κλπ

 Προσωπική ατζέντα όπου θα 
καταγράφονται τα αιτήματα για ραντεβού 
από τους επισκέπτες της έκθεσης

 Επιλογή αποστολής δειγμάτων εφόσον το 
επιθυμεί ο αγοραστής, με χρέωσή σας.

 Δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων –
παρουσιάσεων στο ψηφιακό περίπτερο 
εταιρείας, με πρόσθετη χρέωση





Παροχές Basic Package

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

Προκαθορισμένες συναντήσεις

 2 προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις
σε συνεργασία με την Stamegna με 
διεθνείς αγοραστές που ταιριάζουν με 
το προϊοντικό προφίλ σας.

 Δυνατότητα αγοράς πρόσθετου 
πακέτου προκαθορισμένων 
συναντήσεων σε συνεργασία με την 
STAMEGNA. 

Προφίλ εκθέτη

 Δημιουργία προφίλ εκθέτη με πλήρη 
στοιχεία και παρουσίαση έως 10 
προϊόντων για την άμεση διασύνδεση του 
εκθέτη με τους επισκέπτες – αγοραστές, 
πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

 Δυνατότητα διατήρησης του προφίλ 
εκθέτη στο πλαίσιο ετήσιας προβολής 
στην πλατφόρμα 
www.foodmarketshow.com , στο πλαίσιο 
ειδικών τιμών έκθεσης. 

http://www.foodmarketshow.com/


Παροχές Upgraded Package

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

 Ολοκληρωμένο ψηφιακό περίπτερο με 

 Εταιρική ταυτότητα 

 Στοιχεία επικοινωνίας και δυνατότητα 
video call + live chat με στέλεχη
εταιρείας 

 Σήμανση περιπτέρου με λογότυπο 
εταιρείας

 Φωτογραφίες και περιγραφή 8 
προϊόντων εταιρείας 

 Οπτικοακουστικό υλικό

 Γραφικό ψηφιακού τοίχου

 Παροχή στοιχείων ροής επισκεπτών, με 
πληροφορίες όπως αριθμός επισκεπτών, 
χώρα προέλευσης, χρόνος παραμονής στο 
ψηφιακό περίπτερό, συσκευή σύνδεσης 
κλπ

 Προσωπική ατζέντα όπου θα 
καταγράφονται τα αιτήματα για ραντεβού 
από τους επισκέπτες της έκθεσης

 Επιλογή αποστολής δειγμάτων εφόσον το 
επιθυμεί ο αγοραστής, με χρέωσή σας.

 Δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων –
παρουσιάσεων στο ψηφιακό περίπτερο 
εταιρείας, με πρόσθετη χρέωση





Παροχές Upgraded Package

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

Προκαθορισμένες συναντήσεις

 2 προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις
σε συνεργασία με την Stamegna με 
διεθνείς αγοραστές που ταιριάζουν με 
το προϊοντικό προφίλ σας.

 Δυνατότητα αγοράς πρόσθετου 
πακέτου προκαθορισμένων 
συναντήσεων σε συνεργασία με την 
STAMEGNA. 

Προφίλ εκθέτη

 Δημιουργία προφίλ εκθέτη με πλήρη 
στοιχεία και παρουσίαση έως 20 
προϊόντων για την άμεση διασύνδεση 
του εκθέτη με τους επισκέπτες –
αγοραστές, πριν και κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης. 

 Δυνατότητα διατήρησης του προφίλ 
εκθέτη στο πλαίσιο ετήσιας προβολής 
στην πλατφόρμα 
www.foodmarketshow.com, στο 
πλαίσιο ειδικών τιμών έκθεσης. 

http://www.foodmarketshow.com/


Προνόμια ετήσιας προβολής

• Ετήσια Online παρουσίαση του 
εταιρικού προφίλ, δίνοντάς σας τη 
δυνατότητα διασύνδεσης με αγοραστές 
του κλάδου σας

• Διάδραση μεταξύ εκθετών και 
αγοραστών εντός της πλατφόρμας για 
καθορισμό διαδικτυακών Β2Β 
συναντήσεων



Παροχές ετήσιας προβολής

 Εταιρική παρουσίαση 200 λέξεων

 Στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας 

 Social media εταιρείας 

 Λογότυπο εταιρείας 

 Εταιρικό video

 Εταιρική φωτογραφία 

 Προωθητικό υλικό – παρουσίαση 
προϊόντων

 Live Chat + Video call 

 Book your meeting με ενημέρωση 
ημερολογίου

 1 εκπρόσωπος εταιρείας

 Επιλογή χώρας που θέλουν να εξάγουν ή 
που εξάγουν ήδη

 Επιλογή τύπου συνεργάτη που θέλουν 
να συναντήσουν 



Παροχές ετήσιας προβολής

Παρουσίαση προϊόντων με τις εξής προδιαγραφές:

 Δυνατότητα ανεβάσματος 1 φωτογραφίας για 
κάθε προϊόν

 Δυνατότητα πολλαπλών ετικετών - tags για κάθε 
προϊόν

 Πιστοποιήσεις – Certifications – Βραβεία όπου 
υπάρχουν

 Ingredients’ list για κάθε προϊόν ή οικογένεια 
προϊόντων

 Packaging description του κάθε προϊόντος 

 Price positioning του κάθε προϊόντος 



Παράλληλες δράσεις μέσω της ετήσιας 
πλατφόρμας

Δυνατότητα δημιουργίας και ανάρτησης 
ψηφιακού σας περιπτέρου, στο πλαίσιο 
παράλληλων δράσεων που θα συνδυάζονται 
με άλλες εκθεσιακές δράσεις εντός του 
έτους, μέσω της πλατφόρμας 
www.foodmarketshow.com

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
επιλογές σας.

http://www.foodmarketshow.com/


Τιμές Basic Package

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

BASIC PACKAGE 

(2 meetings 

included)

+3 extra meetings 

(2 meetings 

included) – Total 5 

meetings

+4 extra meetings 

(2 meetings 

included) – Total 6 

meetings

+5 extra meetings 

(2 meetings 

included) – Total 7 

meetings

+6 extra meetings 

(2 meetings 

included) – Total 8 

meetings

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 1.460€ 2.120€ 2.340€ 2.560€ 2.780€

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

490€ 490€ 490€ 490€ 490€

ΣΥΝΟΛΟ 1.950€ 2.610€ 2.830€ 3.050€ 3.270€

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 1.750€ 2.400€ 2.600€ 2.800€ 2.950€

490€ / έτος *πλέον ΦΠΑ 24%  
Τιμή που ισχύει σε περίπτωση συμμετοχής μόνο στην ετήσια πλατφόρμα και όχι στην FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2 μέσω των 
ειδικών τιμών που αναφέρονται παραπάνω



Τιμές Upgraded Package

FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2

UPGRADED 

PACKAGE 

(2 meetings 

included)

+3 extra meetings 

(2 meetings 

included) – Total 5 

meetings

+4 extra meetings 

(2 meetings 

included) – Total 6 

meetings

+5 extra meetings 

(2 meetings 

included) – Total 7 

meetings

+6 extra 

meetings 

(2 meetings 

included) – Total 

8 meetings

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 1.760€ 2.420€ 2.640€ 2.860€ 3.080€

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

490€ 490€ 490€ 490€ 490€

ΣΥΝΟΛΟ 2.250€ 2.910€ 3.130€ 3.350€ 3.570€

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 2.050€ 2.700€ 2.900€ 3.100€ 3.250€

490€ / έτος *πλέον ΦΠΑ 24%  
Τιμή που ισχύει σε περίπτωση συμμετοχής μόνο στην ετήσια πλατφόρμα και όχι στην FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2 μέσω των ειδικών 
τιμών που αναφέρονται παραπάνω



Επικοινωνήστε μαζί μας για 
λεπτομέρειες

GREAT EXHIBITIONS 

info@greatexhibitions.gr

210 7755080

mailto:info@greatexhibitions.gr

