
                                                      

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

SUMMER FANCY FOOD SHOW 2018 
(ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 30/6-2/7/2018) 

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ (PARTNER COUNTRY) 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η 64η Διεθνής Έκθεση  SUMMER FANCY FOOD SHOW, είναι 
μια ετήσια επαγγελματική  έκθεση που διοργανώνεται στη 
NEA YOΡΚΗ, από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2018,  στον  
Εκθεσιακό χώρο JACOB JAVITS Convention Center 

Η έκθεση διοργανώνεται από τον σύνδεσμο «SPECIALTY 
FOOD ASSOCIATION», στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 
3.000 μέλη. Θεωρείται ως η μεγαλύτερη εκθεσιακή 
εκδήλωση Τροφίμων και Ποτών  της Βορείου Αμερικής και 
αποτελεί  ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, 
της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής, της μαζικής 
εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς 
και του Τύπου. 

Ο Οργανισμός μας ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την 
προσέλκυση των επενδύσεων και την προώθηση των 
εξαγωγών έχει την τιμή να οργανώσει τη φετινή εθνική 
συμμετοχή όπου η Ελλάδα θα είναι η Τιμώμενη Χώρα 
(Partner Country)!  

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

● Εκτίθενται περισσότερα από 180.000 προϊόντα.   

● Σύνολο εκθετών: 2.676 από 55 χώρες μεταξύ των    
οποίων  Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, 
Ισπανία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Ινδία  Τουρκία κ.α. 

● Σύνολο Επισκεπτών:  16.008 από 100 χώρες 
(διανομείς, λιανέμποροι, χονδρέμποροι, εκπρόσωποι 
μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων και 
ποτών) 

● Σύνολο δημοσιογράφων: 1.100 

● Συνολική εκθεσιακή επιφάνεια  (sq.ft): 363.000 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Φ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ 

T: 210 3355795 

E: f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr 

 

Κόστος  Booth 9,3 τ.μ 

 6.490€ πλέον ΦΠΑ 24% 

 To κόστος της συμμετοχής μέσω 
του Προγράμματος ‘Επιχειρούμε 

Έξω’ θα ανέλθει στις 9.346€ πλέον 
ΦΠΑ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέχρι 12-03-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιμου χώρου.  

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

https://www.specialtyfood.com/shows-
events/summer-fancy-food-show/ 

www.enterprisegreeceexhibitions. 
gov.gr/summerfancy2017/ 

mailto:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr
https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/
https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/


                                                      

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  

Όλα τα φώτα της έκθεσης θα στραφούν στην εθνική συμμετοχή. Η 
Ελλάδα ως η τιμώμενη χώρα θα δεσπόζει στο καλύτερο σημείο της 
έκθεσης. Σχεδιάζονται αρκετές δράσεις προβολής οι οποίες θα 
αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ελληνικών 
τροφίμων και ποτών. 

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

Τρόφιμα γενικά: Γαλακτοκομικά προϊόντα, έτοιμα 
γεύματα, ορεκτικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, 
μέλι,  καφές, τσάι, μαρμελάδες, χυμοί, μη αλκοολούχα ποτά, 
αναψυκτικά, βιολογικά προϊόντα, gourmet, ιχθυηρά, 
σπεσιαλιτέ,  κατεψυγμένα προϊόντα, σάλτσες , λάδι, ξύδι, ρύζι , 
ζυμαρικά,  φρούτα  & λαχανικά (φρέσκα, κατεψυγμένα, 
αποξηραμένα ή κονσερβοποιημένα), μπαχαρικά    κ.ά.  

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

To κόστος ανέρχεται σε 6.490€/booth πλέον ΦΠΑ 24% ή 9.346€/ 
booth πλέον ΦΠΑ 24%μέσω του Προγράμματος ‘Επιχειρούμε 
Έξω’. 

To κόστος του γωνιακού περιπτέρου θα επιβαρυνθεί με 10% 
επιπλέον (σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσό που αφορά το 
γωνιακό περίπτερο θα πληρωθεί στην εξόφληση μετά τη 
χωροθέτηση των περιπτέρων). Η πληρωμή του επιπλέον ποσού 
με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει 
γωνιακό περίπτερο. 

1 Booth = 100 τετ. πόδια ή ≈ 9,3 τ.μ 

Το  παραπάνω  κόστος περιλαμβάνει: 
 ενοίκιο χώρου και κατασκευή περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό   
     stand  
 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,  καθαρισμός stand) 
 επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της  ENTERPRISE GREECE  για το 
σύνολο   των  εκθετών 
 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης 
έκδοση έντυπου καταλόγου εκθετών 
 αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν           
     περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα )  
Για  όλες τις επιχειρήσεις θα υπάρξει 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. 
Σημειώνεται ότι η μεταφορά καλύπτει τη δαπάνη των εκθεμάτων ενός και  μόνο εκθέτη ανά συμμετοχή,  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



                                                      

 
 

με τα αντίστοιχα παραστατικά του, όπως απαιτούνται από το εγχειρίδιο της έκθεσης και τους κανονισμούς   
του FDA. Περίπτερα με περισσότερους του ενός εκθέτες θα πρέπει να έρθουν απευθείας σε επαφή με το 
μεταφορέα της έκθεσης για τυχόν επιπλέον κόστος. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν  απαραιτήτως   μαζί με την αίτηση  συμμετοχής τους, ως 
προκαταβολή  το 50% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) λαμβάνοντας υπόψη 
την τιμή του τετραγωνικού μέτρου και τα αιτούμενα τ.μ.. 
Ως εθνικός φορέας προώθησης της εξωστρέφειας, υποχρέωση μας είναι η φιλοξενία όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων εξαγωγέων, τόσο των καταξιωμένων που τιμάνε τη χώρα μας με την πορεία τους στο 
εξωτερικό όσο και των νεοφυών που προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Για αυτό το λόγο σε 
περίπτωση αυξημένης συμμετοχής ζητάμε την κατανόηση σας για τυχόν περιορισμό των τετραγωνικών 
που θα μπορέσουμε να διαθέσουμε σε σχέση με τα αιτούμενα μέτρα. 
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  γίνει 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 210 3242079  ή e-mail στο 
pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης  κα Zωγοπούλου στο 
e- mail f.zogopoulou@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.  
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
 
 
Α. Γραβάνης 
Διευθυντής Διεθνών Εκθέσεων, 
Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων & Ποτών 

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr
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