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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ TρOφιμα και ποτά

Συμμετέχουν:

Συμμετέχουν:

• Περιφέρειες
• Επιμελητήρια
• Ελληνικός Τουρισμός Πολιτισμός
• Θρησκευτικός -Προσκυνηματικός Τουρισμός• Γαστρονομικός τουρισμός • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
• Ξενοδοχεία
• Κρουαζιέρες

• Επιμελητήρια
• Περιφέρειες
• Γενικά Τρόφιμα
• Ελαιόλαδο-προϊοντα ελιάς
• Βότανα-Φαρμακευτικά θεραπευτικά φυτά
• Μέλι, προϊόντα Μελιού
• Βιολογικά παραδοσιακά προιόντα
• Προιόντα κονσέρβας - Φρουτα -Λαχανικά
• Τυροκομικά - Γαλακτοκομικά προϊόντα
• Κρέας - Κρεατοσκευάσματα - Αλλαντικά
• Αλιεύματα προιόντα ψαριού
• Κατεψυγμένα τροφιμα
• Αρτοσκευάσματα - Ζύμες
• Ζαχαρώδη - Ξηροί καρποί
• Delicatessen - Προιόντα Ketering
• Ζυμαρικά
• Οινοπνευματώδη - Υδύποτα - Κρασιά

Προσκεκλημένοι:
• Δικτυα Διανομής τροφίμων
• Super Market
• Eισαγωγικές Εταιρείες Τροφίμων
• Αλυσίδες Καταστημάτων Τροφίμων
• Delicatessen
• Καταστήματα Βιολογικών Τροφίμων

Προσκεκλημένοι:
• Πατριαρχείο Μόσχας και πασών των Ρωσιών
• Κυβερνήτης Μόσχας
• Μητροπολίτες- Ιερείς
• Υπουργείο Τουρισμού Μόσχας
• Δίκτυο Τουριστικών Πρακτόρων 2001
• Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τουρισμού
• Russian Association of Touriste Agencies
• Russian Union of Travel
• Tour Operators
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Ελληνικός Τουρισμός η πολυποίκιλη
Πολιτιστική κληρονομιά ειναι ενα φυσικό
κεφάλαιο υψίστης σημασίας μοναδικό στον
κόσμο.
Ο Ελληνικός Τουρισμός εχει εδραιωθεί με
το νεο μοντέλλο ανάπτυξης και περιλαμβάνει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τεχνογνωσία αλλά
και αριστες υποδομές.
Το τουριστικό επιχειρειν σήμερα εχει επεκταθεί
σε καθε γωνιά της Ελλάδος προσφέρει ιδιαίτερα
ελκυστικά πακέτα ενω εχει αναπτύξει και τις
εναλλακτικές μορφές Τουρισμού με μοναδικές
προτάσεις διασκέδασης επιμόρφωσης αλλα και
αναψυχής.
Ο Τουρισμός εχει αρρηκτη σχέση με τον Ελληνικό
πολιτισμό την Ελληνική ταυτότητα,αλλα και την
γαστρονομική παράδοση σε καθε περιοχή.
Σημερα η Γαστρονομία εχει αποδειχθεί σαν την
μεγαλύτερη πολιτιστική δύναμη μεταξύ των λαών
του Κόσμου, το δε τουριστικό χαρτοφυλάκιο
γαστρονομικών προιόντων διαθέτει μια ευρεία
ποικιλία στοιχείων,οπου τα οφέλη απο τον
τουρισμό,αλλα και την γαστρονομία,διαχέονται
σε ενα φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων
οπου ενισχύονται ουσιαστικά οι τοπικές
οικονομίες, η αγροτική παραγωγή αλλα και ο
κλάδος της μεταποίησης. Σήμερα ο Ελληνικός
Τουρισμός εχει κερδίσει πολλούς φίλους σε
όλον τον κόσμο.

Α

πο τους πλέον ενθερμούς υποστηρικτές
σήμερα ειναι οι Ρώσοι επισκέπτες, όπου
το προηγούμενο καλοκαιρι ξεπέρασαν το ενα
εκατομμύριο, ενω εχουν ιδιαίτερη αδυναμία
και στα Ελληνικά προιόντα.
Η κοσμοπολιτικη καρδιά της Ρωσίας η Μόσχα
ζει στις μέρες μας μια πραγματική αναγέννηση
την μετατροπή της σε μια απο τις πλεον
ενδιαφέρουσες και πολύμορφες πόλεις.
Εχει ηδη δημιουργηθεί ενα ιδιαίτερο κλίμα μεταξύ
των δυο λαών εφ οσον η Ελλάδα στους Ρώσους
αλλα και αντίστροφα μιλά στο θυμικό καθε ενος
προσωπικά εφ οσον μας συνδέουν η πολιτιστική
παράδοση που ειναι αρρηκτα συνδεδεμένη με
την Ορθοδοξία αλλα και μακρόχρονη φιλία.
έσα απο την εκθεση Wonderful Greece
θα παρουσιάσουμε μια μοναδική τριήμερη
εκδήλωση η οποία θα εχει σαν στοχο την
προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού αλλα
και των Ελληνικών τροφίμων και ποτών στους
Επαγγελματίες απο την Μόσχα.
ας καλουμε να συμμετέχετε στην εκθεση
Ελληνικού τουρισμού, γευσιγνωσίας και
Ελληνικών προιόντων στην κοσμοπολίτικη καρδιά
της Ρωσίας στο ξενοδοχείο Radisson
Slavyanskaya hotel, 12 -13 -14 Iανουαρίου
2015 στην Εκθεση που θα αποτελέσει το πλέον
σημαντικό γεγονός της χρονιάς, με αρωμα και
χρώμα Ελληνικό.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ Εκδηλώσεις:
• Συνεντεύξεις Τυπου
• Κοπη Βασιλόπιττας απο εκπροσώπους του Πατριαρχείου της Μόσχας & της Ελληνικής
Ιεράς Συνόδου
• Works shops με Επιχειρηματίες Εκπροσώπους Τροφίμων
• b-b Συναντήσεις
• Κληρώσεις ταξιδιωτικών προσφορών.
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Συνεργαζόμενοι φορείς
Ελληνική Πρεσβεία στην Μόσχα
To Tμήμα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων
Με την εξαιρετική εμπειρία του
Θα επιμεληθεί τις business to business
συναντήσεις μεταξύ των Ελλήνων Εκθετών
αλλα και των Ρώσων Επιχειρηματιων που θα
επισκεφθούν την Εκθεσή μας.
Υπεύθυνος ειναι ο Elias Thanasas
Minister Counselor
Economic & Commercial Affairs.
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στην Μόσχα
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στην Μόσχα
δραστηριοποιείται σε ολες τις Εκδηλώσεις
που πραγματοποιούντα στην Ρωσία και
προωθεί τον Ελληνικό Τουρισμό με πολύ καλά
αποτελέσματα.
ΙερΑ Συνοδος
Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
Το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών
Περιηγήσεων εχει ηδη υπογράψει πρωτόκολλο
συνεργασίας με το Πατριαρχείο Της Μόσχας και
Πασων των Ρωσιών που εχει σαν στοχο την
προώθηση του Προσκυνηματικού Τουρισμού στην
Ελλάδα αλλα και παράλληλα την προώθηση
των Ελληνικών Θρησκευτικών Εθίμων στα μέλη της
Ρωσικής Εκκλησίας.
GReat Kouzina
Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος.
Η Λέσχη Αρχιμαγείρων της Ελλάδος Chef Club
θα αναλάβει κατα την διάρκεια της Εκθεσης
να παρουσιάσει εξαιρετικά γεύματα υψηλής
γαστρονομίας
με Παραδοσιακό Ελληνικό χρώμα, ενώ θα
προβάλλει και τις γαστρονομικές επιλογές των
Εκθετών.
ΙVision α.ε
Η Εταιρεία Vision αναλαμβάνει κατασκευές
περιπτέρων σε όλον τον κόσμο, με εξαιρετική
επιτυχία.
Είναι ο Επίσημος Κατασκευαστής της Έκθεσης
WONDERFUL GREECE.
Υπεύθυνος είναι ο Κύριος Πέτρος Θεοδωρίδης.

Αmbotis Travel
Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο Αmbotis Travel
ειδικεύεται στον Προσκυνηματικο Τουρισμό απο
την Ελλάδα στην Μόσχα ειναι Συνεργάτης της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ενω
οργανώνει Αποστολές Ρώσων Δημοσιογράφων
στην Ελλάδα. Ειναι ο Επίσημος Τουριστικός
Συνεργάτης μας στην Μόσχα και αναλαμβάνει
Ταξιδια vip στην Ρωσσία.
Διεκπαιραίωση Ταξιδιωτικών εγγράφων visa,
Αεροπορικά εισητήρια
Ξεναγήσεις στην Ρωσσία, Μεταφορές κλπ.
Ιδρυμα Ελληνικου Πολιτισμού στην Μόσχα
Το Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) στην Μόσχα
λειτουργεί από το 2005. Είναι κοινωνικός φορέας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ως στόχο έχει
τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία,
την ενίσχυση των ελληνο-ρωσικών πολιτιστικών
σχέσεων και την αξιοποίηση του υπάρχοντος
δυναμικού, Ελλήνων και Φιλελλήνων, όλων
αυτών που με τη δράση τους συμβάλλουν στην
ελληνορωσική σύμπραξη. Μέλη του ΚΕΠ ειναι
επιφανείς πολίτες της Ρωσίας Τιτλούχοι - Πρίγκηπες
αλλά και από τα πλέον ενεργά μέλη ειναι και ο
Κύριος Ιβάν Σαββίδης. Το Ιδρυμα εκπροσωπείται
απο την Κυρία Θεοδώρα Γιαννίτση.
Simbly exports
Η Εταιρεία Simbly exports ειδικεὐεται στον
τομέα των Εξαγωγών ,αναλαμβάνει κατ αρχήν
την ενημέρωση των Εκθετών για το καθεστώς
Εξαγωγών το οποίο επικρατεί στην Ρωσία,και
διεκπεραιώνει το κομμάτι του Εκτελωνισμού και
μεταφοράς απο Ελλάδα στην Μόσχα αλλά και
απο την Μόσχα στην Ελλάδα.
Εκπροσωπείται απο την Κυρία Τζένη Σκοτίδη η
οποία ειναι Επίσημο Μέλος Επιτροπής Μεταφορών,
του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Εκθέσεις ΚΟSMEIN
Ζοωδόχου Πηγής 44-46, Αθήνα.
Τηλ.: 210 3838648 - Μοb.: 6987208765
Διεύθυνση οργάνωσης: Αναστασία Σαλιβέρου
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ
• Τα αναλώσιμα Τρόφιμα – Δείγματα εισάγονται στήν Ρωσία με Διαδικασίες ΕισαγωγήςΕκτελωνισμού ακολουθώντας τις Τελωνειακές Διαδικασίες Εισαγωγής Προιόντων στην Ρωσία με
πληρωμή Δασμών και Φόρων.
• Με Carnet ATA Μπορούν να εισαχθούν τα Ψυγεία των Εκθετών.
• Οι Ενδιαφερόμενες Εταιρείες Εκθέτες οφείλουν να εχουν προετοιμασέι ολα τα Απαιτούμενα
Πιστοποιητικά Εγγραφα για την Εξαγωγή των προιόντων τους προς την Ρωσία και να διαθέτουν
HACP (ISO 22000), ISO9001,
• Οι Εκθέτες Αλιευμάτων Προιόντων Ψαριού-καθώς και Τροφίμων ζωικής Προέλευσης πρέπει να
ειναι Εγκεκριμένες απο την Αρμόδια Ρωσική Κτηνιατρική Υπηρεσία [Rosselkhoznadzor] και να
διαθέτουν HACP (ISO 22000),ISO 9001, BRC STANDARDS & IFS STANDARDS. Επίσης πληροφορίες
μπορείτε να εχετε απο τα κατα τοπους Αρμόδια τμήματα των Περιφερειών που ανήκει καθε
Εκθέτης αλλα μπορείτε να εχετε και πληροφορίες απο το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτυξης
Τμήμα Κτηνιατρικής υπηρεσίας.
• Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε για επιπλέον πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση
www.fs vps.RU/fsvps/imports Exports/Greece/index.html.langouage=en σto συγκεκριμένο site
αναφέρονται οι υπάρχουσες Εταιρείες οι οποίες εχουν εγκριθεί απο την Αρμόδια Κτηνιατρική
Υπηρεσία της Ρωσίας και μπορούν να εκθέσουν τα προιόντα τους.Οι οδηγίες αφορούν μονο
Ελληνικά Προιόντα Ζωικής προέλευσης\περιλαμβάνεται και το Μέλι.Τα αλλα ειδη τροφίμων δεν
υπόκεινται σε περιορισμούς.
• Οι ετικέτες των Εισαγωμένων Προιόντων στην Ρωσία πρέπει να ειναι στα Ρωσικά,αλλα για την
Εισαγωγή Εκθεμάτων -Δειγμάτων στην Ρωσία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Αυτοκόλλητες
Ετκέτες οπου θα αναγράφονται τα Διατροφικά Στοιχεία στα Ρωσικά.
• Το site των Εταιρειών οι οποίες θα συμμετέχουν πρέπει να ειναι οπωσδήποτε στην Αγγλική
γλώσσα και εαν ειναι δυνατόν και στην Ρωσική.Το ιδιο ισχύει και για τα Διαφημιστικά Εντυπα καθε
Εκθέτη αλλα και στις Επαγγελματικές Κάρτες ,γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχία των
προκαθoρισμένων b-b Συναντήσεων αλλα και των works- Shops.
• Ολα τα Εκθέματα θα παραδοθούν σε συγκεκριμένες Ημερομηνίες στις Αποθήκες της Goldair
Cargo s.a στον Ασπρόπυργο.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία Πιστοποιητικών αλλα και Εγγράφων
μπορείτε να απευθύνεσθε στην SIMPLY EXPORTS Υπεύθυνη ειναι η Κυρία Τζένη Σκοτίδη.
WWW.SIMPLYEXPORTS.GR
E-MAIL: info@simplyexports.gr και στο τηλ: +30 210 8100954 & κιν.: +306937194490
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ΜRadisson Slavyanskaya Hotel & Business

ε πανοραμική θέα στον ορίζοντα της Μόσχας, δωρεάν γυμναστήριο και 3 εστιατόρια με διεθνή
κουζίνα, αυτό το εντυπωσιακό ξενοδοχείο 4 αστέρων βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μόσχοβα.
Το
Center παρέχει ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες
κλασικού στιλ με μίνι μπαρ, παροχές για τσάι/καφέ και τηλεόραση επίπεδης οθόνης.
Το Wi-Fi είναι δωρεάν.
Το υπέροχο σπα του Radisson Slavyanskaya περιλαμβάνει διάφορες σάουνες και δωρεάν πισίνα 25
μέτρων. Προσφέρονται επίσης περιποιήσεις ομορφιάς και μαθήματα αεροβικής.
Στις εγκαταστάσεις του Slavyanskaya Radisson θα βρείτε περισσότερες από 20 μπουτίκ και εμπορικά
καταστήματα.
Ο σταθμός Kievskaya του μετρό απέχει μόλις 300 μέτρα.
Δωμάτια: 427, Ξενοδοχειακή αλυσίδα: Radisson.

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center
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Τιμοκατάλογος Περιπτέρων

1. Περίπτερα 600x400 - 24τμ. Κόστος ενοικίασης περιπτέρου.12000 ευρώ πλέον φπα 23%
2. Περίπτερα διαστάσεων400χ400 -16 τμ. Κοστος ενοικίασης περιπτέρου. 8000 ευρώ πλέον φπα 23%
3. Περἰπτερα διαστάσεων 5χ2.5 - 12.5 τμ. Κοστος ενοικίασης περιπτέρου. 6250 ευρώ πλέον φπα 23%
Τιμοκατάλογος ενοικίασης δομής περιπτέρου:
1. Περίπτερα διαστάσεων 600χ400-24 τ.μ Κόστος ενοικίασης: 3000 ευρώ/περίπτερο.
2. Περίπτερα 400x400 – 16τμ Κόστος ενοικίασης: 2.400 ευρώ/περίπτερο.
3. Περίπτερα 500x2.50 – 12 ,5 τ.μ. Κόστος ενοικίασης: 1.700 ευρώ/περίπτερο.
Στίς ανωτέρω τιμές προστίθεται φπα 23% .

Τα περίπτερα με τις κάτωθι διαστάσεις περιλαμβάνουν:
• Πλάτη από φορητές επιφάνειες με επικόλληση γραφικών σε pvc στα 2.50μ ύψος
• Ένα πάγκο 3.00μ πλάτος x 1.00μ ύψος στην αριστερή πλευρά
• Κύβους σε διάφορα ύψη (σταυρός) στη δεξιά πλευρά 50εκ και 1.00μ ύψος
• Μία reception – ένα σκαμπό • Ενα στρογγυλό γυάλινο τραπέζι με τρία μαύρα καθίσματα
• Μία προσπεκτοθήκη • Φωτισμό - 13 spots 100w
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
• Ελλάδα
• Ηνωμένο Βασίλειο
• Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι σε συνεργασία με τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ
• Ανοιξιάτικο Ναυτικό Σαλόνι.
• Την Εκθεση Φαρμακευτικη σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Συλλογο Αττικής
και το Υπουργείο Υγείας.
• Την εκθεση Farmacia executive
• To πρώτο Forum Iατρικής με θέμα Γονιδιακή θεραπεία - Μαγική σφαίρα ζωής.
• Συμμετείχαν 54 Καθηγητές Πανεπιστημίου με ερευνες για τον Καρκίνο.
• Στην επισημη επιτροπή πρόεδρος ήταν ο Dr Ntenis Βoulikas
και η Κυρία Ντάσιου Πλακίδα πρόεδρος της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής εταιρείας.
• Την εκθεση Κατοικία και διακόσμηση
• Συνέδριο ομορφιάς και μόδας
• Εκθεση Ελληνικού Τουρισμού
• Εκθεση Παραδοσιακών τροφίμων.
• Δια χειρός κόσμημα Ελληνικό σε συνεργασία με το ΕΛΚΑ
• Εκδηλωση Ελληνικών τροφιμων και Ποτών στο Λονδίνο.

