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Προς: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

ΥΠΟΨΗ Προέδρου  

Κ. Στέφανο Γεωργιάδη 

Αθήνα, 18/1/2018 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  

 

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με εξειδικευμένους συνεργάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

δραστηριοποιείται στη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, B2B συναντήσεων, και άλλων υποστηρικτικών δράσεων στο 

εξωτερικό και στην Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσει ενεργά κάθε επιχείρηση στην προσπάθεια διείσδυσης και καθιέρωσης 

της στις διεθνείς αγορές.  

Η εταιρεία μας αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία της, υλοποίησε με επιτυχία μια σειρά δράσεων που αφορούν 

στην οργανωμένη και άρτια συμμετοχή εκατοντάδων Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών στις 

μεγαλύτερες εκθέσεις του εξωτερικού όπως η SUMMER FANCY FOOD SHOW,  η WINTER FANCY FOOD SHOW, η 

FRUITLOGISTICA, η PROWEIN, η PLMA, η SIAL CHINA, η SIAL PARIS η ΑNUGA  κ.α.  

Στις παραπάνω και όχι μόνο εκθέσεις συμμετείχαν μέσω της GREAT οι περισσότερες Ελληνικές Περιφέρειες και 

πολλά Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. 

Είμαστε συνεργάτες και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των μεγαλύτερων και πιο επιτυχημένων διοργανωτών 

εκθέσεων παγκοσμίως και ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με κάποιες από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις. Η 

πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία μας πάνω στο κομμάτι των εξαγωγών και των εμπορικών εκθέσεων μας δίνει τη 

δυνατότητα να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας συμβουλές προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες ώστε να 

μεγιστοποιείται το όφελος τους από την παρουσία τους σε μία μεγάλη εμπορική έκθεση. Ο σχεδιασμός μας όμως δεν 

σταματάει εδώ - το πρόγραμμά μας και οι δράσεις μας εμπλουτίζονται συνεχώς για να ανταποκρίνονται πάντα στις 

απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών μας.  

Με την έναρξη του νέου έτους, αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε και να καταστρώσουμε μαζί 

ένα σχέδιο που να υλοποιεί τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σας σε κάποιες από τις πιο σημαντικές και αποδοτικές διεθνείς 

εμπορικές εκθέσεις στους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων και ποτών, των δομικών υλικών, των υλικών συσκευασίας, 

του yachting κλπ. Για το λόγο αυτό, σας αποστέλλουμε συνημμένο το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα για το 2018 και το 

2019, έτσι ώστε μαζί να αναλύσουμε τις ανάγκες και τους στόχους του Επιμελητήριου σας και να προγραμματίσουμε τη 

συμμετοχή σας σε εκείνες τις εκθέσεις όπου θα μπορέσουν τα μέλη σας να αναδείξουν καλύτερα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 

τους και τα ποιοτικά προϊόντα τους.  

Ενδεικτικά, επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εκθέσεις τροφίμων που 

πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Γαλλία, την SIAL PARIS 2018, όπου το Επιμελητήριο σας μπορεί να εξασφαλίσει 

μία άρτια οργανωμένη παρουσία των μελών του με την υποστήριξη της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, με 

άμεσο στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων τους.  

 

 

SIAL PARIS 21-25 ΟΚΤΩΒΡΗ 2018, ΠΑΡΙΣΙ 

 

Η SIAL PARIS, έκθεση τροφίμων και ποτών πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια τον Οκτώβρη στο Παρίσι και 

στοχεύει στο να προσφέρει στους εκθέτες την ευκαιρία να κάνουν ένα άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά,  και ταυτόχρονα 
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στους επισκέπτες την ευκαιρία να γευτούν ένα ταξίδι στην παγκόσμια γαστρονομία και τις νέες τάσεις στον τομέα αυτό. 

Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη έκθεση στην περιοχή, και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση, την προώθηση και 

την βράβευση καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων. Συγκεντρώνει τεράστιο αριθμό εκθετών από ολόκληρο τον 

κόσμο, αγοραστών από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εισαγωγέων κλπ και άλλων εμπορικών επισκεπτών. Η 

έκθεση το 2016 συγκέντρωσε 7000 εκθέτες από 105 χώρες και περισσότερους από 155.000 επισκέπτες σε ένα χώρο 205.000 

τμ2. 

Απευθύνεται και περιλαμβάνει επιχειρήσεις start-up, μικρομεσαίες αλλά και πολύ γνωστές πολυεθνικές εταιρείες και 

αυτή η ποικιλία στις συμμετοχές,  στα προϊόντα, τους εκθέτες και τους εμπορικούς επισκέπτες είναι ένα από τα 

ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.  

Η πρόταση μας αφορά σε περίπτερο 24τμ και περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην συνημμένη πρόσκληση 

συμμετοχής και την προσφορά:  

Με βάση τα παραπάνω το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται σε: 

 648€/τμ. - 3,5% (ειδική έκπτωση)= 625€ x 24τμ. =  

=15.000€ + 590€ registration fee για το επιμελητήριο σας= 15.590€ 

Σε περίπτωση γωνιακών περιπτέρων  υπάρχει επιβάρυνση 9%. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.  

Θα μπορούσατε να μας αναθέσετε τη διοργάνωση του δικού σας περιπτέρου φιλοξενώντας  5-6 εταιρείες/μέλη σας.  

 Η συμμετοχή της GREAT βρίσκεται στο Νational pavilions Hall 1, ένα πολύ δυναμικό Ηall με δυναμικές εθνικές 

συμμετοχές όπως της Ιταλίας. Στο χώρο μας θα φιλοξενηθούν Περιφέρειες και Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος και το κόστος μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με το ζητούμενο αριθμό των τ.μ. 

από τα μέλη σας. Το παραπάνω κόστος μπορεί να μην επιβαρύνει το Επιμελητήριό σας εξ’ ολοκλήρου εάν υπάρχει κάποια 

οικονομική συμμετοχή των εταιρειών – μελών σας. 

Η πολύχρονη εμπειρία και παρουσία μας στις διεθνείς αγορές και η ανταπόκριση που έχουμε λάβει από συνεργάτες, 

αγοραστές και λοιπούς εμπορικούς επισκέπτες έχει δείξει ότι η παρουσία Επιμελητηρίων, όπως το δικό σας, στην 

προτεινόμενη διεθνή έκθεση, θα βοηθήσει σημαντικά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής σας να διεισδύσουν σε νέες, 

πολλά υποσχόμενες αγορές μέσα και από την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brandname των προϊόντων τους.  

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, μπορεί να σας εξασφαλίσει 

δωρεάν ένα σεμινάριο για τις εξαγωγές για τους επιχειρηματίες – μέλη του επιμελητηρίου σας. 

Σας ευχόμαστε μία γόνιμη και επιτυχημένη θητεία η οποία να μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους που έχετε θέσει για 

το Επιμελητήριο σας. Από την πλευρά μας, θα είμαστε παρόντες να σας υποστηρίξουμε σε όλη τη διαδικασία και ελπίζω 

να μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση το συντομότερο! 

 

Με εκτίμηση, 

 

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης  

Managing Director 


