
 
 

1 ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, τηλ. 2721062151  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Νεοχώριον,  τηλ. 6993362877   ΤΡΙΠΟΛΗ:  τηλ. 6977679633              
email:  info@anelixi.net.gr                                                                                                                                      www.anelixi.net.gr               

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή της ΑΝΕΛΙΞΗΣ στη Βαρσοβία 

1-5 Δεκεμβρίου 2016 για την  

Έκθεση Ελληνικής Γαστρονομίας και Τουρισμού 
 

Στο εθνικό στάδιο της Βαρσοβίας PGE Narodowy στις 3-4 Δεκεμβρίου 2016, η Ελλάδα παρουσιάζει 
σε χιλιάδες Πολωνούς επισκέπτες τον τουρισμό και την πλούσια γαστρονομία και προϊόντα της. 

Η ΑΝΕΛΙΞΗ μέσω του προγράμματος export cluster οργανώνει 

επιχειρηματική αποστολή στη Βαρσοβία και ομαδική συμμετοχή 

στις δίδυμες εκθέσεις:  

 Grecka Panorama για τον ελληνικό τουρισμό  

 The Greek Food Show για τα ελληνικά τρόφιμα/ποτά 

καθώς και σε Β2Β συναντήσεις.  

 

Στην αποστολή μπορούν να συμμετέχουν και να εκπροσωπηθούν επιχειρήσεις από τους κλάδους του 

τουρισμού και των τροφίμων/ποτών. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις 

να επωφεληθούν από την παρουσία τους στα σημαντικά γεγονότα με πολύ χαμηλότερο κόστος σε 

σχέση με μεμονωμένη συμμετοχή και επαγγελματική εκπροσώπηση από τα ειδικευμένα και έμπειρα 

στελέχη της ΑΝΕΛΙΞΗΣ.  
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Το πρόγραμμα αυτής της αποστολής της ΑΝΕΛΙΞΗΣ στη Βαρσοβία, 1 - 5 Δεκεμβρίου έχει ως εξής: 

 Πέμπτη 1/12:  Επίσκεψη σε αγορές και καταστήματα για καταγραφή προϊόντων, τιμών, τάσεων κ.λ.π. 

 Παρασκευή 2/12:  Προγραμματισμένες B2B επιχειρηματικές συναντήσεις  

 Σάββατο 3/12 & Κυριακή 4/12:  Συμμετοχή στις δίδυμες εκθέσεις Grecka Panorama και The Greek Food Show 

 Δευτέρα 5/12:  Επιχειρηματικές συναντήσεις με επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην έκθεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Απεικόνιση περιπτέρου κάθε επιχείρησης  

διαστάσεων 2.00x3.00 μ. 
 

Το κόστος συμμετοχής στην αποστολή της 
ΑΝΕΛΙΞΗΣ είναι 2.900€ πλέον ΦΠΑ για κάθε 
επιχείρηση. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται η 
ενοικίαση και το στήσιμο του περιπτέρου,  η 
αποστολή δειγμάτων & εντύπων, εκπροσώπηση από 
στελέχη της ΑΝΕΛΙΞΗΣ, αναλυτικό report με τα 
αποτελέσματα και τις επαφές που 
πραγματοποιήθηκαν. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται: η δημιουργία των 
μακετών των εκτυπώσεων του περιπτέρου και η 
παραγωγή του προωθητικού υλικού κάθε 
επιχείρησης.  
Το προαναφερόμενο ποσό προϋποθέτει τη 
συμμετοχή τουλάχιστον 3 εκθετών. 
Σε περίπτωση προϊόντων ψυγείου υπάρχει 
επιβάρυνση 300 € πλέον ΦΠΑ 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Σεπτεμβρίου  

Τρόπος πληρωμής :  
60% με τη δήλωσης συμμετοχής 
40%  και τον ΦΠΑ μέχρι 27 Οκτωβρίου  

Η ΠΟΛΩΝΙΑ  

Η Πολωνία είναι μια πολλά υποσχόμενη 
αγορά για τα ελληνικά προϊόντα και τις 
τουριστικές υπηρεσίες. Η αγορά του 
τουρισμού και των τροφίμων / ποτών  είναι 
αναπτυσσόμενη.  
Η Πολωνία με πληθυσμό 38 εκατ. κατοίκων 
είναι μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 
αγορές.  Η Βαρσοβία αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης  
 

ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ  

Κάθε χρόνο 754.000 Πολωνοί τουρίστες 
επισκέπτονται την Ελλάδα. Η  Ελλάδα είναι 
Νο 1 προορισμός τους. Γνωρίζουν και 
αγαπούν την ελληνική κουζίνα. Στρέφονται 
προς την υγιεινή διατροφή, και ειδικότερα 
την μεσογειακή, ενώ ο κλάδος των 
βιολογικών προϊόντων έχει προβλεπόμενο 
ρυθμό αύξησης έως και 40%. 
  

 
 


