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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
FOOD MARKET SHOW - Edition 2 στις 11-14/05/2021 

 200+ Έλληνες εκθέτες από όλες τις Περιφέρειες 
 3.000+ Ελληνικά προϊόντα 

 
Αγαπητοί εκθέτες, 
 
Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν και αφουγκραζόμενοι τον παλμό και την 
ανάγκη της αγοράς των ίδιων των Παραγωγών και των Εξαγωγέων, δημιουργήσαμε το απόλυτο εργαλείο 
εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που θα λειτουργεί σε ετήσια βάση σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον, φέρνοντας σε απευθείας επαφή τους Έλληνες παραγωγούς με Έλληνες και Διεθνείς 
αγοραστές. Η μόνιμη προβολή των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για 
την προώθηση  προϊόντων στην περίοδο αυτή. Επιβάλλεται να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα 
σύγχρονα εργαλεία για την ανάδειξη της ποιότητας και του πλούτου της ελληνικής παραγωγής και της 
δυναμικότητας της στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Αξιοποιήστε τα πλεονεκτήματα της πιο σύγχρονης 
και λειτουργικής πλατφόρμας όπως περιγράφονται παρακάτω συνοπτικά:  

 Ετήσια προβολή στην ψηφιακή πλατφόρμα www.foodmarketshow.com  

 Εκθεσιακή συμμετοχή στην FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2 

 Παράλληλη διαδικτυακή παρουσία στα μεγαλύτερα εκθεσιακά γεγονότα 

 Match Making με αγοραστές τροφίμων και ποτών  από 85 και πλέον χώρες 

 Παράλληλες συνεδριακές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις  
 
H εταιρεία GREAT EXHIBITIONS σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή εμπορική έκθεση 

Τροφίμων και Ποτών FMS - FOOD MARKET SHOW – Edition 2, που θα διεξαχθεί στις 11-14 Μαΐου 2021 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της έκθεσης www.foodmarketshow.com. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 Η μεγαλύτερη διαδικτυακή εμπορική 
έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ σε 
ένα έξυπνο και απόλυτα λειτουργικό ψηφιακό 
περιβάλλον με ανανεωμένη εικόνα στην πιο 
σύγχρονη πλατφόρμα. 
 H μοναδική έκθεση στην Ελλάδα με 
ολοκληρωμένα ψηφιακά περίπτερα.  
 Το πιο σύγχρονο και καινοτόμο σημείο 
συνάντησης για τους Έλληνες εξαγωγείς και τους 
επαγγελματίες των κλάδων οργανωμένης 
λιανικής, χονδρεμπορίου, ξενοδοχείων και μαζικής 
εστίασης.  
 Με συμμετέχοντες αγοραστές από 85 
χώρες.  
 Με διευρυμένο ωράριο της έκθεσης 
10.00-20.00 καθημερινά, ώστε να είναι εφικτή η 

δικτύωση των αγοραστών και από τις 5 Ηπείρους.  
 Με πλήρη παροχή στοιχείων για την ροή των επισκεπτών στο περίπτερό σας, βάσει των 

απαιτήσεων του κανονισμού GDPR. 
 Με προκαθορισμένες, ποιοτικές, διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις σε συνεργασία με την 

Stamegna κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 
 
 
 

 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 

 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 
 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 

 
 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ελαιόλαδο και ελιές, γαλακτοκομικά και τυροκομικά, έτοιμα γεύματα και εδέσματα, ζυμαρικά και ρύζι, 
δημητριακά και όσπρια, προϊόντα ζύμης και αρτοσκευάσματα, γλυκά, ζαχαρώδη και παγωτά, 
κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, κατεψυγμένα τρόφιμα, ιχθυηρά, 
φρέσκα/ κατεψυγμένα/ αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, καφέδες, ροφήματα, μπύρες, αναψυκτικά, 
νερά και χυμοί, βιολογικά τρόφιμα και ποτά, κ.α.  
 

 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 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

Προφίλ αγοραστών: 

 Retailers  

 Brokers 

 Food Service – 

HO.RE.CA. 

 Traders 

 Importers  

 Distributors 

 Co-Packers 

 

 

 Χιλιάδες αγοραστές από κάθε τομέα του 

κλάδου Τροφίμων – Ποτών όπως οργανωμένης 

λιανικής, χονδρεμπορίου, ξενοδοχείων και μαζικής 

εστίασης από 85 και πλέον χώρες. Έχουν κάνει ήδη 

προεγγραφές από χώρες όπως Αυστραλία, Αυστρία, 

Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Εσθονία, ΗΑΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, 

Κουβέιτ, Κύπρος, Ολλανδία, Ουγγαρία, κα.  

 Δυνατότητα υποβολής αιτήματος για 

συνάντηση αφότου δουν τον κατάλογο των εκθετών 

και τα  συγκεκριμένα προϊόντα - εταιρίες, 

διαμορφώνοντας έτσι τόσο την προσωπική τους 

ατζέντα όσο και την ατζέντα των εκθετών, πολύ πριν 

την έναρξη της έκθεσης. 

 Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων 

προκαταβολικά στους αγοραστές, κατόπιν κοινής 

συνεννόησης και συμφωνίας εγγεγραμμένων 

εκθετών –προεγγεγραμμένων αγοραστών (δεν 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής). 

mailto:info@greatexhibitions.gr
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ STAMEGNA ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Η GREAT EXHIBITIONS εξασφάλισε και φέτος, με την αποκλειστική συνεργασία της με την Stamegna Retail 
Management, τη δυνατότητα προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων με διεθνείς αγοραστές της 
προϊοντικής σας κατηγορίας, σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, όπως περιγράφονται και παρακάτω.  
 
Οι προτάσεις εκθεσιακής συμμετοχής σας περιλαμβάνουν ήδη 2 προκαθορισμένες συναντήσεις, στο 
πλαίσιο ενός συνολικού πακέτου. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε πακέτο των 3, 4, 5 ή 6 
συναντήσεων σε ειδική προνομιακή τιμή, μόνο για τις συγκεκριμένες μέρες και αυστηρά στο πλαίσιο της 
έκθεσης FMS - FOOD MARKET SHOW Edition 2. 
 
Τα κόστη των πακέτων συναντήσεων ως εξής: 

 Πακέτο 3 προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων : 660€  

 Πακέτο 4 προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων: 880€  

 Πακέτο 5 προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων: 1.100€  

 Πακέτο 6 προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων : 1.320€ 
 
Στις παραπάνω τιμές θα πρέπει να συνυπολογίσετε ΦΠΑ 24%. 
 
Όλα τα παραπάνω πακέτα δεν είναι διαθέσιμα από την Stamegna Retail Management, αλλά αποτελούν 
πακέτα για την διάρκεια και μόνο της FMS – Edition 2, με προνομιακές τιμές μόνο για τους πελάτες της. 
Το αρχικό επίσημο πακέτο της Stamegna, εκτός έκθεσης FMS – Edition 2, που αφορά σε 8 
προκαθορισμένες συναντήσεις διαμορφώνεται σε 2.990€ συν coordination fee 210€, επομένως σύνολο 
3.200€. Το κόστος εκθεσιακής συμμετοχής σας στην FMS – Edition 2, μαζί με την ετήσια προβολή σας 
στην πλατφόρμα μας με 8 προκαθορισμένες συναντήσεις διαμορφώνεται στα 2.950€! 
 

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. BASIC PACKAGE: 

 Ολοκληρωμένο ψηφιακό περίπτερο με  

o Εταιρική ταυτότητα  

o Στοιχεία επικοινωνίας και δυνατότητα video call + live chat με στελέχη εταιρείας  

o Σήμανση περιπτέρου με λογότυπο εταιρείας 

o Φωτογραφίες και περιγραφή 4 προϊόντων εταιρείας  

o Οπτικοακουστικό υλικό 

o Γραφικό ψηφιακού τοίχου 

 Παροχή στοιχείων ροής επισκεπτών, με πληροφορίες όπως αριθμός επισκεπτών, χώρα προέλευσης, 

χρόνος παραμονής στο ψηφιακό περίπτερό, συσκευή σύνδεσης κλπ 
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 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 

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,  

μέσω ειδικών  τιμών έκθεσης  

 
 
 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ BASIC PACKAGE ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ: 

1.460€, πλέον Φ.Π.Α. 
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B. UPGRADED PACKAGE: 
 Ολοκληρωμένο ψηφιακό περίπτερο με  

o Εταιρική ταυτότητα  

o Στοιχεία επικοινωνίας και δυνατότητα video call + live chat με στελέχη εταιρείας  

o Σήμανση περιπτέρου με λογότυπο εταιρείας 

o Φωτογραφίες και περιγραφή 8 προϊόντων εταιρείας  

o Οπτικοακουστικό υλικό 

o 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 

 

Προκαθορισμένες συναντήσεις 

 2 προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις σε συνεργασία με την Stamegna με διεθνείς αγοραστές που 

ταιριάζουν με το προϊοντικό προφίλ σας. 
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 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,  μέσω ειδικών  τιμών έκθεσης  

 
 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
www.foodmarketshow.com 

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

Περιλαμβάνει την ετήσια προβολή σας με: 

 Εταιρική περιγραφή 200 λέξεων  

 Στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας (τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό και κινητό, email, 
website, social media κ.α.) 

 Εταιρικό λογότυπο 

 1 εταιρικό video 

 1 εταιρική φωτογραφία  

 Εφαρμογή chat  

 Βοοk your meeting, με ημερολόγιο πρόγραμμα και time slots 

 1 υπεύθυνο συμμετοχής με δυνατότητα προγραμματισμού video call, live chat με επιλογή 
ημέρας και ώρας μέσω ημερολογίου 

 Προωθητικό υλικό με δυνατότητα download  

 Δυνατότητα διάδρασης μεταξύ εκθετών και αγοραστών στην πλατφόρμα και ΕΚΤΟΣ των 

ημερών της έκθεσης 

 Παρουσίαση έως 30 προϊόντων με τις εξής προδιαγραφές: 
o Δυνατότητες ανεβάσματος φωτογραφίας για κάθε προϊόν 

o Δυνατότητα πολλαπλών ετικετών - tags σε κάθε προϊόν 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ UPGRADED PACKAGE ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ: 

1.760€,  πλέον Φ.Π.Α. 
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o Πιστοποιήσεις – Certifications όπου υπάρχουν 

o Ingredients list του κάθε προϊόντος ή 

οικογένειας προϊόντων 

o Packaging description του κάθε 

προϊόντος  

o Price positioning του κάθε προϊόντος  

 Εργαλείο υποβοήθησης εξαγωγών 

o Επιλογή χώρας που θέλουν να εξάγουν 

ή που εξάγουν ήδη  

o Επιλογή τύπου συνεργάτη που θέλουν 

να συναντήσουν  

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 
• 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

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ FMS - STAMEGNA - ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

BASIC PACKAGE με ετήσια προβολή στην πλατφόρμα και συναντήσεις μέσω Stamegna. 

 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 παρακάτω 
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UPGRADED PACKAGE με ετήσια προβολή στην πλατφόρμα και με συναντήσεις μέσω Stamegna. 

 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€ 

* Στις παραπάνω τιμές θα πρέπει να συνυπολογίσετε ΦΠΑ 24%. 
**Στα προνομιακά παραπάνω πακέτα και στα αρχικά κόστη των 1.460€ και των 1.760€, εμπεριέχονται ήδη 
2 προκαθορισμένες b2b συναντήσεις 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

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

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας για την ετήσια παρουσία σας.  

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Η GREAT EXHIBITIONS θα οργανώσει ένα 
σύνολο παράλληλων εκδηλώσεων για να 
ενισχύσει την παρουσία των εκθετών της στην 
διαδικτυακή έκθεση FMS - FOOD MARKET 
SHOW – Edition 2 και την επισκεψιμότητα των 
περιπτέρων της με σημαντικούς αγοραστές απ’ 
όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό τον λόγο έχει σχεδιάσει 
ένα πολυποίκιλο  και διαδραστικό πρόγραμμα 
πολλαπλών εκδηλώσεων που ενισχύουν  την  
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εικόνα  των   Ελληνικών προϊόντων με επιμορφωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, κλπ, του οποίου θα 
λαμβάνεται γνώση στη συνέχεια.  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 

Η FMS - FOOD MARKET SHOW – Edition 2  θα φιλοξενήσει σε ειδικές προθήκες τις ξεχωριστές κατηγορίες 
των προϊόντων , όπως περιγράφονται παρακάτω: 
 
Οι ειδικά διαμορφωμένες προθήκες είναι: 
Α. GREEK CORNER NEW PRODUCTS SHOWCASE: για όλα τα νέα προϊόντα που προωθήθηκαν στην αγορά 
εντός του 2021. 

Β. GREEK CORNER AWARDED PRODUCTS SHOWCASE: για όλα τα βραβευμένα προϊόντα από τις μεγάλες 
Διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις  

Γ. GREEK CORNER INNOVATION SHOWCASE: για όλα τα καινοτόμα προϊόντα που προωθήθηκαν στην 
αγορά από τις αρχές του 2021. 

Δ. GREEK CORNER HEALTHY – ORGANIC - FREE FROM – PLANT BASED SHOWCASE: για όλα τα προϊόντα 
εναλλακτικής και υγιεινής διατροφής ακολουθώντας την τάση την αγορά για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 

*Ρωτήστε μας για τα κόστη. 

 

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 

Σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε πρόσθετη προβολή με έξυπνα χορηγικά προγράμματα που ενισχύουν 
την προβολή σας και αυξάνουν την επισκεψιμότητα στο περίπτερό σας. Παράλληλα, αυξάνουν την 
επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της εταιρίας σας και ενισχύεται η εταιρική σας ταυτότητα – Brand Name.  
Υπάρχουν διάφορες προτάσεις για την ετήσια προβολή με ουσιαστικά οφέλη για την εταιρία σας ως 
Μέγας Χορηγός, Χρυσός Χορηγός ή Υποστηρικτής της έκθεσης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα σας δοθούν κατόπιν αιτήματός σας. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

Η GREAT EXHIBITIONS, μπορεί να οργανώσει μια άρτια καθόλα συμμετοχή Συνδέσμων Εξαγωγέων, 
κλαδικών Συνδέσμων, Περιφερειών και Επιμελητηρίων της Ελλάδος με πολλά προνόμια, με ιδιαίτερη 
και ξεχωριστή παρουσία για την ανάδειξη όλων των πλεονεκτημάτων αυτού του τύπου συμμετοχής. Όπως 
σε όλες τις φυσικές διοργανώσεις της έτσι και στην ψηφιοποιημένη μορφή των εκθέσεων, δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ομαδικές συμμετοχές με τις ξεχωριστές σημάνσεις των Περιφερειών και των 
Επιμελητηρίων.  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα 
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Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρίας προς την Επιχείρηση – 

Εκθέτη και με τη σύναψή της αίτησης - συμφωνητικού και τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς εξόφλησης 

των οικονομικών υποχρεώσεων και της τήρησης των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην αίτηση 

από την Επιχείρηση - Εκθέτη.  

 Η εξόφληση του ποσού έως τις 13/4/2021 

 Καταβολή ΦΠΑ 24% έως τις 7/5/2021.  

Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης. 

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

που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.  

 

Παρακαλώ πολύ οι καταβολές των ποσών να γίνονται σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 

εταιρείας μας ALPHA BANK ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εφόσον διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό σε μια από 

αυτές τις τράπεζες.  

Εάν δεν διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό σε μια από αυτές τις τράπεζες, οι καταβολές θα πρέπει να 

γίνονται στην ALPHA BANK. 

ALPHA BANK  

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360 00 2330 001 008 / ΙΒΑΝ: GR50 0140 3600 3600 0233 0001 008 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715  /  ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ 

 

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 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   
Managing Director         Senior Project Manager 
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