ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη Διεθνή Έκθεση Βιολογικών προϊόντων
Νatural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair
Μάλμο Σουηδία, 14 & 15 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Δ.Ε Νatural Products Scandinavia & Nordic Organic
Food Fair είναι η μόνη B2B Έκθεση στην περιοχή της
Σκανδιναβίας όπου οι εκθέτες μπορούν να
συναντηθούν με τους προμηθευτές τους και
διοργανώνεται κάθε χρόνο στον εκθεσιακό χώρο
MalmöMässan στο Μάλμο της Σουηδίας.
Η αγορά των βιολογικών προϊόντων των
Σκανδιναβικών χωρών είναι η Νο 1 σε όλη την
Ευρώπη. Η κατανάλωση φυσικών και βιολογικών
προϊόντων στην Σκανδιναβία, αυξάνεται κατά 10%
ετησίως (σε σύγκριση με το 5-7% της Δυτικής
Ευρώπης).
Για το 2018 αναμένεται 11% αύξηση στην ζήτηση
φυσικών και βιολογικών προϊόντων. Η αύξηση αυτή
αντιστοιχεί σε αγορές 570€ εκατ. από τους
Σκανδιναβούς.
Επισημαίνεται ότι η έκθεση από το έτος 2012
υλοποιείται σε διπλή μορφή σε ενιαίο χώρο,
ειδικότερα η Organic Food Fair αφορά καθαρά και
μόνο βιολογικά τρόφιμα και η Natural Products
Scandinavia αφορά τα μη-βιολογικά προϊόντα τα
οποία χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:







Natural Food Show (Μεγάλη ποικιλία
γευστικών, θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων
και ποτών κ.α)
Natural Beauty & Spa Show (personal care,
skincare,
haircare,
suncare,
οργανικά
προϊόντα, καλλυντικά, ανδρικής περιποίησης
κ.α)
Natural Living (βιώσιμα προϊόντα διαβίωσης,
οικολογικά προϊόντα, ρούχα και υφάσματα
κ.α)
Natural Health (Συμπληρώματα διατροφής,

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

κ. Ευφ. Ζωγοπούλου
T.:210 3355795,
E:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr
F.: 210 3242079

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*)
€ 435/τ.μ. συν 24% ΦΠΑ
To κόστος της συμμετοχής μέσω του
Προγράμματος ‘Επιχειρούμε Έξω’ θα
ανέλθει στo ύψος των 690 €/τμ πλέον ΦΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι τις 15/05/2018

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS
http://www.naturalproductsscandinavia.com/
Ώρες Λειτουργίας της έκθεσης:
10:00 – 17:00

φυτικά φάρμακα, αθλητική διατροφή και φυσικά
προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης).
Αναλυτικότερα τα Προϊόντα που προβάλλονται είναι:
1. ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα
2. Βιολογικά Τρόφιμα & Ποτά
3. Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς
4. Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά
5. Dressings, Σάλτσες, Dips
6. Μπαχαρικά, Καρυκεύματα, Βότανα
7. Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα
8. Αλιεύματα, Αλίπαστα, Ιχθυρά
9. Ζυμαρικά, ∆ημητριακά, Όσπρια
10. Προϊόντα ζύμης, Αρτοσκευάσματα
11. Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη, Ξηροί καρποί
12. Καφέδες, Ροφήματα, Νερά, Χυμοί, Αναψυκτικά
13. Προϊόντα Υγιεινής Διατροφής, Βιταμίνες και
Συμπληρώματα
14. Vegan Προϊόντα
15. Φυτικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς
16. Βιολογικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορούν να βρουν
οι ενδιαφερόμενοι στο web site:

http://www.naturalproductsscandinavia.com/
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης, οι εκθέτες του
2016 ανήλθαν στους 400, οι κυριότεροι των οποίων εκτός των
Σκανδιναβικών κρατών προέρχονταν από : Αγγλία ( 56), Ιταλία
(44), Ολλανδία (41), Γερμανία (36), Ισπανία (33), Γαλλία (29),
Εσθονία (27). Τα εθνικά περίπτερα ήταν 7 ( Δανία, Ισπανία,
Εσθονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βουλγαρία).
Κατά το έτος 2017 τα στοιχεία της έκθεσης είναι:


Σύνολο εκθετών: Πάνω από 480 από 40 χώρες.



Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 5.000 από 60 χώρες.



Σύνολο δημοσιογράφων: 46 από 6 χώρες

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 435,00€ / τ.μ. συν ΦΠΑ
24%.
Το παραπάνω κόστος περιλαμβάνει :
 ενοίκιο χώρου
 Κατασκευή περιπτέρου με εξοπλισμό
 αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν
περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα)
 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου,
καθαρισμός περιπτέρου .
 επιτόπια παρουσία υπαλλήλου της ENTERPRISE GREECE
SA, για την υποστήριξη του συνόλου των εκθετών.
 Παροχή στοιχείων για την αγορά

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν
απαραιτήτως μαζί με την Αίτηση συμμετοχής τους, ως
προκαταβολή το 25 % του κόστους συμμετοχής (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) λαμβάνοντας υπόψη την
τιμή των € 435 / τμ (πλέον ΦΠΑ) και τα αιτούμενα τ.μ.
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 στον 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

Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει εντός 14 ημερών από την οριστικοποίηση του
αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, με τον ίδιο ως
άνω τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση
αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση
για τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή
εκθεμάτων.
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.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Αντώνης Γραβάνης
Διευθυντής
Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων & Ποτών

