
                                         
 
 

                                                                                                

                                                                               
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE 
Κώστα Βάρναλη 11, 15233 Χαλάνδρι  
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049  
e-mail: info@greatexhibitions.gr  
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SPECIALITY & FINE FOOD LONDON 2021 

 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διεθνή έκθεση SPECIALITY & 

FINE FOOD FAIR LONDON 2021, που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο από τις 6 έως 7 Σεπτεμβρίου 2021 στο 

εκθεσιακό κέντρο Olympia London. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο γεγονός στον τομέα των χειροποίητων 

και εκλεκτών τροφίμων και ποτών για το οποίο η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 

έκθεσης για την Ελλάδα και την Κύπρο. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 

Η έκθεση συγκεντρώνει επισκέπτες από το λιανεμπόριο, το χώρο της εστίασης, των ξενοδοχείων και τους 

εισαγωγείς- διανομείς. Για το 2019 η έκθεση κατέγραψε 700 εκθέτες και 10.000 επισκέπτες. Η δημιουργία  

 

mailto:info@greatexhibitions.gr


                                         
 
 

                                                                                                

                                                                               
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE 
Κώστα Βάρναλη 11, 15233 Χαλάνδρι  
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049  
e-mail: info@greatexhibitions.gr  
 

εξειδικευμένων καταστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα  

είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και κατανάλωσης 

φαγητών και ποτών on the go και της ανάγκης των καταναλωτών 

για πληροφόρηση σχετικά με τον τόπο και τρόπο παρασκευής των 

προϊόντων. 

Mέχρι το 2021 και με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΕ, ο τζίρος της 

αγοράς αυτής αναμένεται να φτάσει τα 14 δις στερλίνες μέχρι το 

2021. Οι αγοραστές αναζητούν νέα brand names για να δώσουν 

στον καταναλωτή την αίσθηση ότι μπορούν να ανακαλύψουν και 

να αγοράσουν νέα ποιοτικά προϊόντα που δεν διατίθενται από τα 

ράφια των μεγάλων αλυσίδων super market. Στόχος της έκθεσης 

είναι να δυκτυώσει τους παραγωγούς με τους πελάτες της αγοράς 

των εκλεκτών τροφίμων και ποτών.  

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

https://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/  

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Εμπορικοί επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων και γνώσεων, επισκέπτονται την έκθεση  και το 79% έχουν 

αποφασιστική αγοραστική ικανότητα. Πιο συγκεκριμένα οι επισκέπτες προέρχονται από: 

 Tο χώρο της εστίασης και HORECA (εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπουτίκ, μπαρ, παμπ, τουριστικές και 
αεροπορικές εταιρείες). 

 Το λιανεμπόριο και τα καταστήματα ντελικατέσεν. 
 Το χονδρεμπόριο, τη διανομή εκλεκτών τροφίμων και το χώρο εισαγωγών και εξαγωγών . 

Το 64% των αγοραστών εξειδικευμένων καταστημάτων έμεινε ικανοποιημένο από την επίσκεψή τους στην 
έκθεση του 2019. Κατά την γνώμη τους, ο καλύτερος τρόπος εύρεσης προϊόντων που θα τους 
διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό είναι η επίσκεψή τους σε διεθνείς εκθέσεις.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Advice to go: Δίνει τη δυνατότητα στους εκθέτες και τους επισκέπτες να αποκομίσουν σημαντικές 

πληροφορίες από τους ειδικούς της βιομηχανίας.  

Educational Seminar Stage: Μια σειρά εκπαιδευτικών συζητήσεων και συνεντεύξεων παρέχει τη 

δυνατότητα για τις νέες προοπτικές και τις νέες τάσεις της αγοράς. 
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Kitchen workshop: Συνδυασμός επίδειξης μαγειρικής και εξερεύνησης των ελκυστικών μελλοντικών τάσεων 

που αφορούν τον παγκόσμιο κλάδο τροφίμων και ποτών.  

Drinks Cabinet: Το δημοφιλές αυτό γεγονός θα διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και θα περιλαμβάνει 

και masterclasses. 

Great Taste Awards: Οι επισκέπτες του 2019 είχαν τη δυνατότητα να δουν τους νικητές του ειδικού χώρου 

Great Taste Deli και τα βραβευμένα προϊόντα που παρουσιάστηκαν στο χώρο αυτό.  Το βραβείο απονέμεται 

σε προϊόντα με εξαιρετική γεύση. Τα τελευταία χρόνια, πολλά ποιοτικά ελληνικά  προϊόντα έχουν τιμηθεί 

με Great Taste Awards.  

Sustainability zone: Η έκθεση δημιούργησε αυτή την καινούρια ζώνη αντιλαμβανόμενη την ανάγκη της 

προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.  

Discovery zone: Eιδικός χώρος για εταιρείες που υπάρχουν στην αγορά για λιγότερο από 3 χρόνια.  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019 

Στην έκθεση SPECIALITY FINE FOOD FAIR LONDON 2019 που προκάλεσε το διεθνές ενδιαφέρον, συμμετείχε 

η εταιρεία μας με μια Περιφέρεια και ανεξάρτητες συμμετοχές. 

     

      SFFF 2019                                                        SFFF 2019 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021 

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας 

στην διεθνή έκθεση SPECIALITY FINE FOOD FAIR LONDON 2021. με ετοιμοπαράδοτo περίπτερα το οποίο 

περιλαμβάνει τα εξής: 
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 Προμετωπίδα με εταιρική σήμανση 

 Μοκέτα 

 Βασικό εξοπλισμό – 1 τραπέζι, 3 καρέκλες, 1 Infocounter, 1 

βιτρίνα 

 1 Πρίζα 500 W και 2 spotlight 

 Γραφικό στην πρόσοψη του Infocounter 

 Γραφικό σε 1 πάνελ του περιπτέρου 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον εξοπλισμό στο 

περίπτερο σας, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα σας 

τον εξασφαλίσει με το αντίστοιχο κόστος. 

Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE και υπόκειται 

σε ΦΠΑ 24%. 

Η τιμή της συμμετοχής είναι ενιαία για όλους τους εκθέτες  είτε συμμετέχουν  μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 

είτε μέσω του Προγράμματος «Επιχειρούμε έξω», είτε μέσω άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων κλπ.   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Στην έκθεση είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση ασφάλειας αστικής ευθύνης 

(public liability insurance) τουλάχιστον 2 εκατομμύρια βρετανικές λίρες. Η ασφάλεια αυτή αγοράζεται από 

τον κάθε εκθέτη μεμονωμένα και δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής του.  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά εκθεμάτων ξηρού φορτίου με βάση τις προδιαγραφές που θα 

δώσει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE. Σημειώστε ότι δεν περιλαμβάνεται η επιστροφή εκθεμάτων ή 

προωθητικού υλικού. 

Για ευπαθή προϊόντα ή προϊόντα που απαιτούν αποθήκευση σε συντήρηση ή κατάψυξη η μεταφορά δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της έκθεσης και θα υπάρχει ανάλογη χρέωση.  

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 

Η παρουσία της εταιρείας σας σαν εκθέτης στη SPECIALITY FINE FOOD FAIR LONDON 2020 με την κατάλληλη 

προετοιμασία από τη μεριά σας και τη δική μας υποστήριξη και τεχνογνωσία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά 

στην επίτευξη των εμπορικών στόχων και του οράματος της εταιρείας σας: 
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 Να αναπτύξετε και να προωθήσετε τις πωλήσεις σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία και σε 

όμορες αγορές.  

 Να αποκτήσετε και να επιλέξετε νέους συνεργάτες (διανομείς, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, 

αγοραστές). 

 Να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και της εταιρικής ταυτότητάς σας, μέσα από 

την αυξημένη επισκεψιμότητα της έκθεσης αλλά και μέσα από προβολή της έκθεσης σε social 

media, επίσημους καταλόγους κλπ τα οποία γνωστοποιούνται όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και 

σε όλο το ενδιαφερόμενο κοινό. 

 Να συναντήσετε από κοντά τους υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτες σας και όλους τους key players 

της αγοράς που σας ενδιαφέρει. Παρ’ όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία πλέον προσφέρει 

εναλλακτικούς και γρήγορους τρόπους επικοινωνίας, η προσωπική επαφή εξακολουθεί να είναι 

πολύτιμη και να συμβάλλει τα μέγιστα στην δημιουργία και τη διατήρηση του «κλίματος αγοράς» 

και του «κλίματος εμπιστοσύνης» ανάμεσα  στα συναλλασσόμενα μέρη.  

 Να αναπτύξετε το δίκτυο γνωριμιών σας, να γνωρίσετε τον ανταγωνισμό, καινοτόμα προϊόντα, και 

να εκτιμήσετε τις δυνατότητες επέκτασης σας σε νέες αγορές.  

 Να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης.  

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και την 

αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής άμεσα. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 

προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα συνοδεύεται και από 

την αντίστοιχη προκαταβολή. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080 ή να μας αποστείλετε email στο 

info@greatexhibitions.gr  . 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία. 

Με εκτίμηση,  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Ιωάννα Σιαφάρα 

Managing Director        Project Assistant   
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