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7 – 11 Οκτωβρίου, Κολωνία 
 

Πρόταση Ομαδικής Συμμετοχής 

Η Διεθνής Έκθεση ANUGA είναι η μεγαλύτερη, μαζί με τη SIAL, επαγγελματική έκθεση για το 

λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών και την τροφοδοσία της αγοράς, καθώς προσελκύει το 

μεγαλύτερο αριθμό ξένων εκθετών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο.  Διοργανώνεται στην 

Κολωνία, στον εκθεσιακό χώρο KOELNMESSE κάθε δεύτερη χρονιά. Με δέκα εξειδικευμένες 

εμπορικές εκθέσεις σε 10 αίθουσες και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συνεδρίων και εκδηλώσεων, η 

ANUGA είναι το πιο αναγνωρισμένο γεγονός και με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών.  

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

Στο πλαίσιο της έκθεσης προβάλλεται το σύνολο των προϊοντικών κατηγοριών της βιομηχανίας 

τροφίμων και ποτών καθώς και τεχνολογικά προϊόντα για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, όπως 

και προϊόντα συναφή με τις υπηρεσίες εστίασης. Ειδικότερα η έκθεση εκτείνεται σε 10 διακριτούς 

τομείς/αίθουσες:  

 Fine Food (Γενικά Τρόφιμα) 

 Frozen ( κατεψυγμένα προϊόντα ,παγωτά) 

 Meat (είδη κρέατος – κρεατοσκευάσματα) 

 Chilled & Fresh food (προϊόντα συντήρησης- νωπά) 

 Dairy (γαλακτοκομικά) 

 Bread & Bakery (αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής 

 Hot beverages (ζεστά ροφήματα) 

 Drinks (ποτά) 

 Organic (βιολογικά προϊόντα) 

 Retail Tec ( εξοπλισμός & υπηρεσίες για τη λιανική αγορά ) 

 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ : 

Για την Ελληνική Συμμετοχή έχει προβλεφθεί χώρος στους παρακάτω τομείς /αίθουσες : 

 Γενικά Τρόφιμα ( National Pavilions) 

 Γαλακτοκομικών προϊόντων (Dairy products) 

 Βιολογικά προϊόντα 
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 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής (Bread & Bakery) 

 Ποτών (αλκοολούχων και μη) 

 Προϊόντα ψύξης κρέατα, ψάρια, έτοιμα φαγητά κλπ (Frozen food) 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (2015) 

● Σύνολο εκθετών: 7.063 

● Σύνολο εκθεσιακού χώρου 284.000 τ.μ. 

● Σύνολο εμπορικών επισκεπτών 160.000 από 192 χώρες 

 

Η ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σε συνεργασία με την Enterprise Greece και μέσω του 

προγράμματος Export Cluster, προτείνει ομαδική συμμετοχή σε περίπτερο 9 τ.μ., ανα 2 επιχειρήσεις, 

με στόχο την προβολή των προϊόντων τους με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κοστολόγιο, σε σύγκριση 

με ατομική συμμετοχή. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Το κόστος συμμετοχής στην αποστολή της ΑΝΕΛΙΞΗΣ ανέρχεται σε 5,800 € πλέον ΦΠΑ για κάθε 

επιχείρηση. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται:  

- η ενοικίαση και το στήσιμο του περιπτέρου, στο χώρο της Ελληνικής συμμετοχής. 

- η δημιουργία των μακετών των εκτυπώσεων του περιπτέρου 

- η αποστολή δειγμάτων & εντύπων από την Αθήνα έως το χώρο της έκθεσης (δεν 

περιλαμβάνεται επιστροφή) 

- η μετάβαση, διαμονή και εκπροσώπηση από 2 έμπειρα στελέχη της ΑΝΕΛΙΞΗΣ 

- αναλυτικό report με τα αποτελέσματα και τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν συνολικά 

και ανά επιχείρηση 

- συμμετοχή σε παράλληλες προωθητικές δράσεις της Enterprise Greece (γευσιγνωσίες, 

δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις κ.α.). 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται:  

- η παραγωγή του προωθητικού υλικού κάθε ξεχωριστής επιχείρησης  

- επιπλέον κόστη καταχωρίσεων σε καταλόγους της έκθεσης 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017.  

Τρόπος πληρωμής :  

50% με τη δήλωση συμμετοχής 

50%  και το συνολικό ΦΠΑ μέχρι 30 Ιουνίου  


