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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

FINE FOOD  12 – 15 Σεπτεμβρίου 2016 
 

Η Διεθνής Έκθεση “FINE FOOD” (12-15/9/2016) είναι η 
μεγαλύτερη εμπορική Έκθεση τροφίμων & ποτών στη 
Αυστραλία  και διοργανώνεται  στον Εκθεσιακό χώρο 
Melbourne Convention & Exhibition Centre,  στη Μελβούρνη.  
 
Έτος ίδρυσης: 1986 
Συχνότητα διοργάνωσης: κάθε  χρόνο (εναλλάξ με Σύδνευ) 

Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που 
προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους από το χώρο 
της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής και 
της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και οι οποίοι προέρχονται  
από την Αυστραλία, την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ασίας, την Ευρώπη, την Αμερική και Αφρική. 

 H Αυστραλία με συνολικό πληθυσμό 22,3 εκ. κατοίκους εκ των 
οποίων τα 3,6 βρίσκονται στην Μελβούρνη και τα 4,1  στο 
Σύδνεϋ είναι ένα σημαντικό  σημείο αναφοράς της Ελληνικής 
ομογένειας η οποία και αποτελεί το 2% του συνολικού της  
πληθυσμού. Έχει  επίσης να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο σε συνδυασμό με τους  
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης  αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη 
αγορά για τα ελληνικά προϊόντα.  

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορούν να βρουν 
οι ενδιαφερόμενοι στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

 www.finefoodaustralia.com.au   
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

Γενικά τρόφιμα, αλκοολούχα και μη ποτά,  γαλακτοκομικά, 
προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, κατεψυγμένα, 
προϊόντα κρέατος, παραδοσιακά φαγητά, προϊόντα υγιεινής 
διατροφής, ψάρια, φρέσκα προϊόντα, φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά κ.ά., καθώς και υλικά συσκευασίας και εξοπλισμό. 
 
 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

 Σύνολο εκθετών: 938 από 37 χώρες .  

 Εκθεσιακή Επιφάνεια: 28.500 τ.μ. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
κα Ζωγοπούλου Φρόσω 

T.: 210 3355795, 
f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr   

F.: 210 3242079 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 

642 € / τ.μ πλέον  23% ΦΠΑ 

To Κόστος του γωνιακού περιπτέρου 
θα ανέλθει σε 674 € πλέον ΦΠΑ 23% 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι τις 13/05/2016 
 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
 

 www.finefoodaustralia.com.au   
www.enterprisegreece.gov.gr 

 

mailto:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr
http://www.finefoodaustralia.com.au/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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 Σύνολο εμπορικών επισκεπτών 19.682 από 49 χώρες 

 Εθνικά περίπτερα: Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία,  Αυστρία, 
Ισπανία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, Αίγυπτος, 
Αργεντινή,  Κίνα, Αμερική, Καναδάς, Χιλή, Κορέα,  Χονγκ 
Κονγκ, Ινδονήσια, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταιβάν, 
Ταϋλάνδη  κ.α. 

 

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

To κόστος ανέρχεται σε 642 €/τ.μ.  πλέον ΦΠΑ 23% 

To κόστος του γωνιακού περιπτέρου θα ανέλθει σε 674 €/τ.μ. 
πλέον  ΦΠΑ 23%. 

Το  παραπάνω  κόστος περιλαμβάνει : 
 ενοίκιο  χώρου  
 κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand  
 αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των  εκθεμάτων (δεν 

περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα) 
 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 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
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  πριν την έναρξη της 
έκθεσης.  
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 

Με το νέο  branding  θα 

σηματοδοτήσουμε την παρουσία 

μας στην Δ.Ε. FINE FOOD AUSTRALIA 

2016.  
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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.  
 
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 κοινοτικό πρόγραμμα  
παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε για να σας ενημερώσουμε για το ισχύον κόστος. 
 
 
 
 
 
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
 
 
 
 
 
Αντ. Γραβάνης 
Διευθυντής 

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr
f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr

