ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ANUGA 2021

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση
τροφίμων και ποτών ΑNUGA 2021, που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας από 9 έως 13
Οκτωβρίου 2021.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η
Δ.Ε.
ANUGA
διεξάγεται κάθε 2
χρόνια
στο
εκθεσιακό
κέντρο
Koelnmesse
της
Κολωνίας
και
αποτελεί
την
σημαντικότερη
διεθνή έκθεση για
τον κλάδο τροφίμωνποτών παγκοσμίως.
Η ANUGA ως έκθεσηθεσμός, είναι το σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής και χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων και
decision makers από όλον τον κόσμο. Για το 2019 η έκθεση κατέγραψε πάνω από 7,972 εκθέτες από
107 χώρες και 169.653 εμπορικούς επισκέπτες από 201 χώρες σε ένα εκθεσιακό χώρο 284.000 τμ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 94% των εκθετών θα πρότειναν και σε άλλες εταιρείες να συμμετάσχουν στην
έκθεση.
Το μέγεθος της ANUGA, η μεγάλη προσέλευση εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στo κύρος
της έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα special events που
φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν την ANUGA μια από τις πλέον
αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες όσoν αφορά την
προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό.
Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στην έκθεση του 2021 θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για την
διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης στον εκθεσιακό χώρο και όχι μόνο. Παράλληλα η αύξηση των
τ.μ των διαδρόμων, η μείωση της συνολικής εκθεσιακής επιφάνειας, η απόσταση μεταξύ των περιπτέρων
αλλά και το tracking system (ένας πρωτοποριακός τρόπος μέτρησης των επισκεπτών) θα διασφαλίσουν
την προστασία των εκθετών και επισκεπτών, με βάση τα όσα ανακοίνωσε η διοργανώτρια KOLNMESSE.
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Επιπρόσθετα με την Anuga θα λειτουργήσει το 2021 και η Anuga @home. Η Anuga @home είναι μια
πλατφόρμα διαδικτυακής συμμετοχής και δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς τα
τεκταινόμενα της έκθεσης από όπου και αν βρίσκεται.
Aν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και την επίσημη ιστοσελίδα της
έκθεσης: www.anuga.com.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η έκθεση φιλοξενεί τις 10 κατηγορίες που φαίνονται παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anuga Fine Food: Τρόφιμα γενικά
Anuga Frozen Food: Κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά
Anuga Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι
Anuga Chilled & Fresh Food: Προϊόντα gourmet και delicatessen, ψύξης, ψ, λαχανικά, φρούτα.
Anuga Dairy: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Anuga Βread & Bakery: Αρτοσκευάσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής
Anuga Drinks: Ποτά, κρασί, αναψυκτικά και χυμοί
Anuga Organic: Βιολογικά προϊόντα
Anuga Hot Beverages: Αφεψήματα
Anuga Culinary Concepts: Εξοπλισμός για catering και μαζική εστίαση, εξοπλισμός και υπηρεσίες
για την λιανική αγορά

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής εκθετών με προϊόντα που είναι σύμφωνα με τις νέες
τάσεις των καταναλωτών παγκοσμίως. Τα προϊόντα αυτά θα παρουσιαστούν στο νέο και εντυπωσιακό
Hall1 στο οποίο έχει εξασφαλίσει χώρους η GREAT EXHIBITIONS.
ANUGA ΤREND

ANUGA KEY TOPIC

1. Free From & Health Foods
2. Health & Functional Foods
3. Clean Label
4. Plant-Based Proteins or Foods

1. Private Label
2. Gourmet & Specialty Foods
3. Kosher
4. Halal
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Η GREAT EXHIBITIONS μπορεί με την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας να ζητήσει χώρο για εσάς σε
οποιαδήποτε θεματική προϊοντική ενότητα θέλετε να προβάλετε τα προϊόντα σας πάντα με βάση την
διαθεσιμότητα από την διοργανώτρια εταιρεία.
Η παρουσία της εταιρείας σας στις θεματικές προϊοντικές ενότητες έχει πολλαπλασιαστική αξία για τα
προϊόντα σας, καθότι η επισκεψιμότητα στους συγκεκριμένους χώρους εκτός από ποσοτική είναι και
ποιοτική, λόγω του εξειδικευμένου ενδιαφέροντος των αγοραστών.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΤΟ 2019
Η άριστη και λειτουργική παρουσία της GREAT EXHIBITIONS ξεχώρισε, σχολιάστηκε θετικά και τράβηξε
την προσοχή πλήθους επισκεπτών που επισκέφτηκαν τα περίπτερά της. Η παρουσία των Περιφερειών
αλλά και των μεμονωμένων εκθετών κέρδισε τις εντυπώσεις όχι μόνο για την αισθητική, αλλά και για
τον πλούτο και την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. Μεταξύ των ποικίλων προϊόντων που
προβλήθηκαν, οι ιδιαίτερες συσκευασίες κέντρισαν την προσοχή των επισκεπτών. Οι Έλληνες εκθέτες
πραγματοποίησαν ικανοποιητικό αριθμό συναντήσεων και έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η νέα εκθεσιακή ταυτότητα TRULY GREECE της GREAT EXHIBITIONS. Ο νέος
επίσης σχεδιασμός των περιπτέρων σχολιαστικέ θετικά όχι μόνο για τους παλ χρωματισμούς αλλά και
για την νέα λογική των ανοιχτών περιπτέρων, προσδιορίζοντας έτσι την νέα στρατηγική προσέγγιση για
τα περίπτερα των ‘’επόμενων ετών’’.
Παράλληλα η GREAT EXHIBITIONS το 2019 δημιούργησε ένα ειδικό χώρο γευσιγνωσίας ‘’TASTE AREA”
που φιλοξένησε πλήθος γαστρονομικών εκδηλώσεων. Οι συμμετέχουσες Περιφέρειες και η
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης διοργάνωσαν θεματικές εκδηλώσεις με βάση τις τοπικές κουζίνες και
προσέλκυσαν πλήθος επισκεπτών.

ANUGA 2019, Custom Made Κατασκευή
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ANUGA 2019, Συμμετοχή Περιφέρειας

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Η GREAT EXHIBITIONS αντιλαμβανόμενη τις νέες τάσεις των καταναλωτών παγκοσμίως, έχει εξασφαλίσει
χώρο στο νεόδμητο κτίριο του εκθεσιακού κέντρου στην αίθουσα Hall 1, όπου φιλοξενούνται μεταξύ
άλλων οι κατηγορίες Plant Based, Health and Functional Food και Free From Food. Το Hall 1 βρίσκεται
σε προνομιακό σημείο με πρόσβαση από τις αίθουσες Frozen Hall 4, Meat Hall 5.2 και Organic Hall 5.1
καθώς και την Δυτική Είσοδο.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου σε κατάλληλο και προνομιακό σημείο για την συμμετοχή σας
2. Νέα, καλαίσθητη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με εταιρική – προϊοντική σήμανση
3. Νέα λογοτύπηση της συμμετοχής μας, με τη νέα εκθεσιακή μας ταυτότητα “TRULY GREECE” που
αναδεικνύει την εμφανή, προϊοντική, ποιοτική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων
4. Πλήρη και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου με βιτρίνα, επιτοίχια βιτρίνα με φωτεινό σημείο
λογοτύπησης, infocounter, τραπέζι, καρέκλες κλπ.
5. Γραφικά περιπτέρου σε infocounter, φωτεινό σημείο στη βιτρίνα, ως δωρεάν παροχή από την
GREAT EXHIBITIONS, με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας. Σε περίπτωση που
υπάρξουν επιπρόσθετα από τα παραπάνω γραφικά, αυτά επιβαρύνουν οικονομικά τον εκθέτη. H
νέα εκθεσιακή μας σήμανση “TRULY GREECE” θα έχει επιπρόσθετη σήμανση με τη λογοτύπηση
των Περιφερειών, των Δικτύων, των Ενώσεων κλπ. για τους εκθέτες που θα συμμετέχουν μέσω
αυτών.
6. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (σύνδεση και κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός, φύλαξη
κλπ). Δεν περιλαμβάνεται 24ωρη παροχή ρεύματος και κατανάλωση ρεύματος επαγγελματικού
εξοπλισμού η οποία χρεώνεται επιπρόσθετα
7. Λειτουργία Reception Desk παροχής πληροφοριών για όλους τους εκθέτες για διανομή του
λειτουργικού καταλόγου εκθετών, με βοηθητικό χώρο για την προσφορά νερού, καφέ κλπ για τις
ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών τους
8. Παροχή αναλώσιμων κατά τη διάρκεια της έκθεση (νερά, ποτήρια, καφές, κλπ.)
9. Μεταφορά και ασφάλιση των εκθεμάτων σας με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου
και υπολογισμό από την GREAT EXHIBITIONS και παράδοση στο περίπτερο σας (οι επιστροφές
στην Ελλάδα περιλαμβάνουν αυστηρά έως 2 κιβώτια μόνο προωθητικού υλικού). Σε περίπτωση
επιστροφής προϊόντων ψυγείου ή κατεψυγμένων θα υπάρξει ανάλογη πρόσθετη χρέωση και με
την προϋπόθεση ύπαρξης ευρύτερου φορτίου επιστροφής προϊόντων ψύξης ή κατάψυξης.
10. Καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης με βάση το marketing
package (δείτε παρακάτω)
11. Έγκαιρη και έγκυρη παροχή στοιχείων για την Γερμανική αγορά με ενημερωμένες λίστες
εισαγωγέων, αγοραστών και στοιχεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γερμανίας
12. Προσκλήσεις αγοραστών του κλάδου από την GREAT EXHIBITIONS για να επισκεφθούν τα
περίπτερά σας
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13. Έντυπος καλαίσθητος και λειτουργικός κατάλογος εκθετών της GREAT EXHIBITIONS με
δυνατότητα διαφημιστικής καταχώρησης της εταιρείας σας
14. Exhibitor’s kit με όλα τα απαραίτητα που βοηθούν στην καλύτερη παρουσία σας στην έκθεση
15. Παρουσία των έμπειρων στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της
συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια
της έκθεσης
16. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., συνδεση
internet, κλπ). Η GREAT EXHIBITIONS επιπλέον μπορεί να σας εξασφαλίσει βοηθητικό προσωπικό,
διερμηνείς και ότι άλλο μπορεί να υποστηρίξει την συμμετοχή σας με την ανάλογη χρέωση.
Το Marketing package περιλαμβάνει ένα πλήθος υπηρεσιών marketing, όπως:
•
•
•
•
•
•

Εγγραφή της εταιρείας σας στην έκθεση και αλφαβητική καταχώρηση της επωνυμίας σας στον
επίσημο έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
Καταχώρηση ομάδων προϊόντων στην λίστα προϊόντων της έκθεσης
Δημιουργία online press compartment
Εφαρμογή για κινητά την καταγραφή των επισκεπτών στο stand σας
Ενεργοποίηση και ένταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Matchmaking365 για τον
προγραμματισμό συναντήσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης
Δωρεάν διαφημιστικό υλικό όπως οnline banners, υπογραφές για email και άλλα.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ GREAT EXHIBITIONS

Η GREAT EXHIBITIONS έχει διοργανώσει ενέργειες που έχουν ξεχωρίσει για την ποιότητά τους και έχουν
ενισχύσει την εκθεσιακή παρουσία των συμμετεχουσών εταιρειών της. Η πολυετής εμπειρία μας στη
διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελεί εχέγγυο για τη ANUGA 2021, όπου η GREAT EXHIBITIONS θα
οργανώσει ένα σύνολο παράλληλων εκδηλώσεων για να ενισχύσει την παρουσία των εκθετών της και
την επισκεψιμότητα των περιπτέρων της με σημαντικούς αγοραστές απ’ όλο τον κόσμο.
1. Παρουσίαση των προϊόντων σας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δημιουργώντας ένα «Ελληνικό
Μπακάλικο» με δυνατότητα γευσιγνωσίας τους (Με βάση την διαθεσιμότητα του χώρου).
2. GREEK OLIVE OIL TASTING BAR. Δημιουργία χώρου γευσιγνωσίας για την παρουσίαση του
ελληνικού ελαιολάδου σε ειδικές προθήκες με τις απαραίτητες εταιρικές και προϊοντικές
σημάνσεις. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές – επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το
ποιοτικό ελληνικό ελαιόλαδο και να ανακαλύψουν την υπεροχή του από ανταγωνιστικά
προϊόντα άλλων χωρών. Κατά τη διάρκεια της SIAL PARIS 2018 η GREAT EXHIBITIONS
διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία αντίστοιχο GREEK OLIVE OIL TASTING BAR (Με βάση τον
αριθμό των συμμετοχών).
3. Δημιουργία έντυπου καλαίσθητου και λειτουργικού καταλόγου της συμμετοχής της GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE
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4. Διαφημιστική προβολή της συμμετοχής της GREAT EXHIBITIONS με την νέα εκθεσιακή μας
ταυτότητα “TRULY GREECE” που αναδεικνύει την εμφανή, προϊοντική, ποιοτική υπεροχή των
ελληνικών προϊόντων
5. Δημιουργία εντύπων (flyers) για το σύνολο της συμμετοχής της GREAT EXHIBITIONS και διανομή
τους σ’ όλη την έκθεση καθ’ όλη τη διάρκειά της
6. Πρόσκληση αγοραστών για B2B συναντήσεις. Υπάρχει επίσης δυνατότητα προκαθορισμένων
συναντήσεων με την εταιρείας σας με επιπρόσθετη χρέωση.
7. Παρουσίαση των εκθετών μας σε καλαίσθητο κατάλογο εκθετών με εταιρικές και προϊοντικές
παρουσιάσεις των εκθετών. O κατάλογος των εκθετών “GREAT GREEK EXPORTERS” θα
αποσταλεί σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή σε αγοραστές
8. Διαφημιστική υποστήριξη της συμμετοχής μας εντός της έκθεσης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Η GREAT EXHIBITIONS θα οργανώσει για άλλη μια φορά την
άρτια συμμετοχή Περιφερειών, Επιμελητηρίων, Συνδέσμων
Εξαγωγέων και κλαδικών Συνδέσμων της Ελλάδος με πολλά
προνόμια με ιδιαίτερη και ξεχωριστή παρουσία για την ανάδειξη
όλων των πλεονεκτημάτων αυτού του τύπου συμμετοχής.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας να δείτε προηγούμενες
συμμετοχές σε μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα, όπως ANUGA 2019,
SIAL PARIS 2018 και άλλα.

AΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η GREAT EXHIBITIONS σας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε
όλες τις θεματικές αίθουσες για την παρουσίαση των προϊόντων
σας στην ANUGA, με την εξασφάλιση προνομιακών χώρων με τη
δική σας ειδική κατασκευή (custom made), με την προϋπόθεση
επιφάνειας minimum 20τμ., που θα αναδείξει την υψηλή
ποιότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητα των προϊόντων σας
πολλαπλασιαστικά. Η GREAT EXHIBITIONS έχει κατασκευάσει
υψηλής αισθητικής περίπτερα για μεγάλες εταιρείες του κλάδου
των τροφίμων και ποτών.
Για ανεξάρτητες συμμετοχές ή ιδιαίτερες κατασκευές, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε άμεσα
προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο με βάση την διαθεσιμότητα και να σας δώσουμε
τις απαραίτητες προτάσεις κατασκευών βάσει των επιθυμιών σας. Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα
αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή οικονομική προσφορά.
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Ζητείστε να δείτε το portfolio μας με τις ειδικές κατασκευές και επισκεφτείτε το site μας
www.greatexhibitions.gr για να δείτε το πρόγραμμα του 2021.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα.
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) και την αντίστοιχη καταβολή του Marketing package. Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης
(βλέπε κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη εταιρεία, το ποσό της
προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Κατόπιν των παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Μαρία Γιακουμάκη

Managing Director

Senior Project Manager
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