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H μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Ρωσία, μια δύσκολη 

αλλά πολλά υποσχόμενη αγορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό αγοραστών, όχι μόνο από τη Ρωσία 

αλλά και από τις με αυτήν συνδεδεμένες χώρες. 

Εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής ανά εκθέτη: 5.000 € (για 3 εκθέτες) 

 

H ελβετική αγορά τροφίμων και ποτών είναι μια πολύ καλή αγορά για 
τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Οργανώνουμε αποστολή για 
προκαθορισμένες συναντήσεις με εισαγωγείς και εταιρείες διανομής. 
Με τον τρόπο αυτό προετοιμάζουμε το έδαφος για τη συμμετοχή στην 
έκθεση Gourmesse, τον Οκτώβριο. 
Εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής ανά εταιρεία: 950 € (για 5 εταιρείες) 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

Η ΑΝΕΛΙΞΗ μέσω του προγράμματος export cluster προσφέρει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από την 
ομαδική παρουσία σας σε εκθέσεις και αποστολές στο εξωτερικό με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από την 
ατομική συμμετοχή, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαγγελματική προετοιμασία της παρουσίας σας και 
εκπροσώπηση από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των πωλήσεων και των εξαγωγών. 

 
Για το Β’ εξάμηνο του 2016 καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα δράσεων εξωστρέφειας που προτείνουμε με βάση 
μια σειρά από κριτήρια που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των συγκεκριμένων αγορών και τις 
προοπτικές των ελληνικών προϊόντων σε αυτές.  

 

 

 

 

 

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

   Ζυρίχη – Λωζάνη, 19-22 Ιουλίου 

 

 

 

 

 

  WORLD FOOD MOSCOW  

  Μόσχα, 12-15 Σεπτεμβρίου 
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H Gourmesse είναι έκθεση τροφίμων και ποτών που γίνεται κάθε 
χρόνο στη Ζυρίχη. Οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα πώλησης των 
προϊόντων τους. Αποτελεί καλή ευκαιρία για την έναρξη/ενίσχυση 
τοπικής συνεργασίας. Οργανώνουμε συμμετοχή μαζί με τοπική 
ελληνική εταιρεία διανομής τροφίμων. 
Εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής ανά εκθέτη: 2.800 € (για 3 εκθέτες) 
 

    

GOURMESSE 

   Ζυρίχη, 7-10 Οκτωβρίου 

 

 

 

 

 

 

 

  SPECIALTY FOODS FESTIVAL,  

  Dubai,  7-9 Νοεμβρίου 

 

 

 

 

 

  SIAL MIDDLE EAST,  

  Abu Dhabi,  5-7 Δεκεμβρίου 

 

 

 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις δράσεις έως Παρασκευή 1η Ιουλίου. 

Τα κόστη που αναφέρονται είναι τα εκτιμώμενα με βάση τον αριθμό συμμετοχών που αναφέρεται. Τα ποσά 

επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ  και όσον αφορά στις εκθέσεις  δεν συμπεριλαμβάνουν το κόστος αποστολής 

των δειγμάτων. Σε περίπτωση διαφορετικού αριθμού συμμετοχών το κόστος κάθε δράσης θα αναπροσαρμόζεται 

ανάλογα. Επίσης, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το χρόνο επιβεβαίωσης της 

συμμετοχής μας. Τρόπος πληρωμής : 60% με την δήλωση συμμετοχής και 40% ένα μήνα την αναχώρηση της 

αποστολής. 

H Specialty Foods Festival – Dubai, είναι εξειδικευμένη έκθεση 
προϊόντων gourmet. Το Dubai αποτελεί κεντρικό σημείο αγοράς και 
πώλησης προϊόντων σε όλη την αγορά της Μ. Ανατολής, της Αφρικής 
και της Ασίας. 
Εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής ανά εκθέτη: 3.500 € (για 3 εκθέτες) 
 

Μέλος της οικογένειας εκθέσεων SIAL, η SIAL MIDDLE EAST αποτελεί 
τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Μ. Ανατολή. Αποτελεί 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προβολή των προϊόντων σας σε 
αγορές της Μ.Ανατολής και της Ασίας. 
Εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής ανά εκθέτη: 5.500 € (για 3 εκθέτες) 
 


