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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

Annapoorna World of Food India 2014,  
(Mumbai, 24-26/9/2014) 

 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η 9η Διεθνής Έκθεση Annapoorna World of Food India, 
διοργανώνεται στη Βομβάη,  από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014,  
στον  Εκθεσιακό χώρο Bombay Exhibition Center Hall Νο 5. 
 

Συχνότητα διοργάνωσης: ετήσια  

 

Είσοδος: Μόνο για εμπορικούς επισκέπτες 

Η έκθεση διοργανώνεται από την Koelnmesse YA Tradefair Pvt 
LTD και την Ένωση Επιμελητηρίων Ινδίας (Federation of India 
Chambers of Commerce and Industry-FICCI).  Είναι μία μεγάλη 
εκθεσιακή εκδήλωση Τροφίμων και Ποτών  και αποτελεί ένα 
επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της 
χονδρικής, της διανομής, της μαζικής εστίασης, της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, των ξενοδοχείων, των super 
market και κλπ. 
  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

Αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά, είδη αρτοποιίας, είδη 
ζαχαροπλαστικής-παγωτό, κονσέρβες, ιχθυηρά, 
συμπληρώματα τροφίμων, φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα 
διατροφής, ρύζι, κρέας και πουλερικά, γάλα και  
γαλακτοκομικά προϊόντα, πρώτες ύλες, ιχθυηρά, οστρακοειδή, 
σνακ, μπαχαρικά,  φυτικά προϊόντα κλπ.  
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

● Σύνολο εκθετών: 177  ( 91 από Ινδία και 86 από 16 άλλες 
χώρες) 

● Εθνικά περίπτερα: 6 χώρες (Αργεντινή, Αυστραλία, 
Γερμανία, Καναδάς, Αμερική, Κορέα). 

● Σύνολο εκθεσιακού χώρου: 9.452 τ.μ. 

● Σύνολο εμπορικών επισκεπτών:   6.334 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Φ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ 

T: 210 9982 146 

E: 
f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

350 €/τ.μ πλέον ΦΠΑ 23% 

(Οι τιμές για τις εταιρείες που θα 
συμμετέχουν μέσω επιδοτούμενων 

προγραμμάτων είναι διαφορετικές. Σχετικές 
πληροφορίες τηλεφωνικά) 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μέχρι 

30/5/2014 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.worldoffoodindia.com 

www.enterprisegreece.gov.gr 

 

mailto:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr
http://www.worldoffoodindia.com/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/


   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 
Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα 

Υποκατάστημα: Μαρ. Αντύπα 86-88, 163 46 Αθήνα (Ηλιούπολη) 
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30 

T: +30 210 3355700, F: 210 3355743, www.enterprisegreece.gov.gr 
 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

To κόστος ανέρχεται σε 350€/τ.μ πλέον ΦΠΑ 23% 

(Οι τιμές για τις εταιρείες που θα συμμετέχουν μέσω επιδοτούμενων 
προγραμμάτων είναι διαφορετικές. Σχετικές πληροφορίες 
τηλεφωνικά. ) 

Το  παραπάνω  κόστος περιλαμβάνει: 
 ενοίκιο χώρου 
 κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand  
 αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν 

περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα ) 
 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand) 
 επιτόπια παρουσία υπαλλήλου της «Enterprise Greece SA» και 

αριθμού διερμηνέων / βοηθητικού προσωπικού, για το σύνολο των 
εκθετών 

 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν  απαραιτήτως   μαζί 
με την Αίτηση  συμμετοχής τους, ως προκαταβολή το 50 % του 
συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη  τα αιτούμενα  
τ. μ . 

Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνει με επιταγή επιχείρησης 
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE ή με κατάθεση στον  παρακάτω 
λογαριασμό: 

ALPHA BANK 
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:        
Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών 
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE 
 

Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης  θα   πρέπει να 
αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, η επωνυμία της εταιρείας 
και το όνομα της Έκθεσης .  
Σε περίπτωση καταβολής του ποσού της προκαταβολής με δίγραμμη 
επιταγή, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Εκθέτη. 
 

«TastelikeGreece» 
 

Το  βραβευμένο, με 

Red Dot διάκριση,  

brand  «Taste like 

Greece»  για την 

διεθνή προώθηση των 

ελληνικών τροφίμων – 

ποτών, αποτελεί ένα σύμβολο που 

μεταφράζει όλα τα πλεονεκτήματα 

των ελληνικών τροφίμων – ποτών, 

δηλαδή την ποιότητα, την 

κουλτούρα και παράδοση σε 

συνδυασμό με τις ανάγκες του 

σήμερα, τη χαρά της προσφοράς. 

Με το συγκεκριμένο 

brand, 

σηματοδοτούμε την 

ελληνική παρουσία σε 

όλες τις διεθνείς εκθέσεις 

τροφίμων – ποτών, προβάλλοντας το 

εκθεσιακό μας περίπτερο, 

δημιουργώντας κατάλογο Ελλήνων 

εκθετών, σχεδιάζοντας 

διαφημιστικές καταχωρήσεις και 

ενισχύοντας τη ταυτότητα των 

ελληνικών τροφίμων και ποτών. 
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Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του 

σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece SA  στο 210 3355745  ή e-mail στο 

pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης  κα Ζωγοπούλου 

στο Fax Νο: 210 99 82 411 

 
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει εντός 14 ημερών από την οριστικοποίηση του αριθμού των 
τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, με τον ίδιο ως άνω τρόπο και σε κάθε 
περίπτωση πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων 
των εκθετών.  
 
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους 
συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.  
 
Τέλος στην περίπτωση που έχετε έγκριση για χρηματοδότηση της δράσης από το πρόγραμμα 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων», παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε για να σας 
ενημερώσουμε για το ισχύον κόστος. 
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
 
 
 
 
Χ. Σγουράκης  
Διευθυντής 

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr

