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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

FINE FOOD (φδνεχ, 9 –12 επτεμβρίου 2013) 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
 

Η Διεκνισ Ζκκεςθ “ FINE FOOD ” (9-12/9/2013) είναι θ μεγαλφτερθ 
εμπορικι Ζκκεςθ τροφίμων & ποτϊν ςτθ Αυςτραλία  και διοργανϊνεται  
ςτον Εκκεςιακό χϊρο Sydney Convention Exhibition Centre  του Σφδνευ. 
 
Ζτοσ ίδρυςθσ: 1984 
Συχνότθτα διοργάνωςθσ: κάκε  χρόνο (εναλλάξ με Μελβοφρνθ) 
Ώρεσ λειτουργίασ:  9/9/2013        : 10.00 – 20.00 
                                  10-12/9/2013 : 10.00 – 17.00 

Η ζκκεςθ αυτι αποτελεί ζνα επιχειρθματικό γεγονόσ που προςελκφει τουσ 
ςθμαντικότερουσ εκπροςϊπουσ από το χϊρο τθσ λιανικισ, τθσ 
τροφοδοςίασ, τθσ χονδρικισ, τθσ διανομισ και τθσ βιομθχανίασ τροφίμων 
και ποτϊν. 

H Αυςτραλία με ςυνολικό πλθκυςμό 22,3 εκ. κατοίκουσ εκ των οποίων τα 
4,1 βρίςκονται ςτο Σφδνευ και τα 3,6 ςτθν Μελβοφρνθ ζχει να 
παρουςιάςει ιδιαίτερα κετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ (πλθκωριςμόσ 2%, 
ανεργία 5,4%) αποτελεί μια πολλά υποςχόμενθ αγορά για τα ελλθνικά 
προϊόντα.  

Η ζκκεςθ πραγματοποιείται ςε 7 τομείσ αυτοί είναι:Gourmet World, 
Bakery World, Confectionery World, Drinks World, Dairy World, Meat & 
Seafood World, Flavours of the World. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ζκκεςθ μποροφν να βρουν οι 
ενδιαφερόμενοι ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα: 
www.finefoodaustralia.com.au    

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 

Γενικά τρόφιμα, αλκοολοφχα και μθ ποτά,  γαλακτοκομικά, προϊόντα 
αρτοποιίασ & ηαχαροπλαςτικισ, κατεψυγμζνα, προϊόντα κρζατοσ, 
παραδοςιακά φαγθτά, προϊόντα υγιεινισ διατροφισ, ψάρια, φρζςκα 
προϊόντα κ.ά., κακϊσ και υλικά ςυςκευαςίασ και εξοπλιςμό. 

 
ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

 Σφνολο εκκετϊν: 1.100 

 Σφνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν 28.000 από 50 χϊρεσ 
 

 Εκνικά περίπτερα: Ιταλία, Ιςπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αίγυπτοσ, 
Μαρόκο, Κφπροσ, Βζλγιο, Πολωνία, Τςεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, 
Λικουανία, Βραηιλία, Αργεντινι, Μεξικό, Κίνα, Ν. Αφρικι, Τουρκία, Κζνυα κ.α. 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 
κα τοικάκθ Ζωι 
T.:2310 510047, 

E: stoikaki@hepo.gr   

F.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 

450 €  / τ.μ & 23% ΦΠΑ 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 8/4/2013 
 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

www.finefoodaustralia.com.au   
 

 

http://www.finefoodaustralia.com.au/
mailto:stoikaki@hepo.gr
http://www.finefoodaustralia.com.au/
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(*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

To κόςτοσ ανζρχεται ςε 450€ συν ΦΠΑ 23%  

Σο  παραπάνω  κόςτοσ περιλαμβάνει : 
 ενοίκιο  χϊρου 
 καταςκευι και βαςικό εξοπλιςμό stand  
 αποςτολι ςτθν ζκκεςθ και αςφάλιςθ των  εκκεμάτων (δεν 

περιλαμβάνεται θ επιςτροφι τουσ ςτθν Ελλάδα) 
 τεχνικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ του περιπτζρου (παροχι και 

κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κακαριςμόσ stand) 
 επιτόπια παρουςία υπαλλιλων του ΟΠΕ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ, 

για το ςφνολο των εκκετϊν 
 καταχϊριςθ του εκκζτθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ 
 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει  να καταβάλουν απαραιτιτωσ   μαηί με 
τθν Αίτθςθ  ςυμμετοχισ τουσ, ωσ προκαταβολι  το 50 % του ςυνολικοφ 
κόςτουσ ςυμμετοχισ λαμβάνοντασ υπόψθ  τα αιτοφμενα  τ. μ . 

 
Η καταβολι του  ποςοφ μπορεί  να  γίνεται ωσ ακολοφκωσ : 

 με επιταγι μθνόσ (τθσ Εταιρείασ όχι τρίτων. Τα ζξοδα αποςτολισ 
βαρφνουν τθν Εταιρεία ςασ)  

 με κατάκεςθ ςτθν Εμπορικι Σράπεηα, αρικμόσ λογαριαςμοφ  

IBAN : GR79 0120 5540 0000 0008 4029 998  

 ALPHA BANK    IBAN GR 560140  1010 1010 0200 2146 143  

Σθμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Τραπζηθσ  κα   πρζπει να 
αναφζρεται θ επωνυμία τθσ εταιρείασ και το όνομα τθσ Ζκκεςθσ .  
Παρακαλοφμε  επίςθσ,  όπωσ διαβιβάςετε  αντίγραφο του ςχετικοφ 
παραςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, ςτον ΟΠΕ ςτο Fax Νο: 210 99 82 411 υπόψθ 
κασ   Στοικάκθ  
 
Η εμπρόκεςμθ καταβολι  από όλουσ τουσ εκκζτεσ  του ποςοφ  που  
αντιςτοιχεί  ςτθν προκαταβολι  είναι απαραίτθτθ  προχπόκεςθ  για 
τθν εξαςφάλιςθ του χϊρου και επιςτρζφεται – ςε περίπτωςθ 
ακφρωςθσ-  μόνο εφόςον ο χϊροσ αυτόσ διατεκεί ςε άλλθ εταιρεία.   
 
Η εξόφλθςθ του υπόλοιπου ποςοφ κα γίνει μετά τθν οριςτικοποίθςθ του 
αρικμοφ των τετραγωνικϊν μζτρων που κα παραχωρθκοφν ςτον εκκζτθ. 

 
Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. 
 
 
Χ. γουράκθσ  
Τποδιευκυντισ 
 

 «TastelikeGreece» 
 
Το νζο brand του ΟΠΕ «Tastelike 

Greece»  για τθ διεκνι προώκθςθ 

των ελλθνικών τροφίμων – ποτών, 

αποτελεί ζνα ςφμβολο που 

μεταφράηει όλα τα 

πλεονεκτιματα 

των ελλθνικών 

τροφίμων – 

ποτών, δθλαδι τθν 

ποιότθτα, τθν 

κουλτοφρα και 

παράδοςθ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ 

ανάγκεσ του 

ςιμερα, τθ χαρά 

τθσ προςφοράσ. 

Με το 

ςυγκεκριμζνο brand, 

ςθματοδοτοφμε τθν ελλθνικι 

παρουςία και ςε αυτιν τθ διεκνι 

ζκκεςθ τροφίμων – ποτών, 

προβάλλοντασ το εκκεςιακό μασ 

περίπτερο, δθμιουργώντασ 

κατάλογο Ελλινων εκκετών και 

ενιςχφοντασ τθ ταυτότθτα των 

ελλθνικών τροφίμων και ποτών. 


