
  Η Εκδήλωση 

  Η Επικοινωνία 

  Οι Επισκέπτες 

  Οι Εκθέτες (ενδεικτικά) 

Η FoodEX είναι η πρώτη έκθεση τροφίμων που σκοπό έχει την προώθηση ελληνικών τροφίμων και ποτών 
αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικής όπως Mini Markets, καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων, 
κ.ά.

Είναι γεγονός πως οι νέες καταναλωτικές συνήθειες έχουν αυξήσει τη ζήτηση εναλλακτικών προϊόντων από 
Έλληνες παραγωγούς, εκτοπίζοντας από το ράφι τα προϊόντα των πολυεθνικών. Κινήματα όπως το «αγοράζω 
ελληνικά», κ.ά., καθώς και η νοοτροπία που θέλει να καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε ως χώρα, ανοίγουν 
νέες ευκαιρίες στους εγχωρίους παραγωγούς και τυποποίητες για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Η έκθεση απευθύνεται μόνο σε εμπόρους χοντρικής και η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο θα επιτρέπεται μόνο 
με πρόσκληση ή με επαγγελματική κάρτα.

Η έκθεση σκοπεύει να συγκεντρώνει -μία με δύο φορές το χρόνο- το σύνολο των παραγωγών και των εμπόρων 
που θέλουν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ένα κοινό που αποτελείται από χονδρεμπόρους, 
αντιπροσώπους, εξαγωγείς, αλυσίδες λιανικής πώλησης, ιδιοκτήτες και αγοραστές επιχειρήσεων μαζικής 
εστίασης, ξενοδόχους, Μini Μarkets, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, e-shops, κ.ά. 

Η προσέλκυση των επισκεπτών θα γίνει με: 
Αποστολή 10.000 προσωπικών προσκλήσεων 
5.000 αφίσες σε κεντρικά σημεία της Αθήνας 
Καταχωρίσεις σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας 
Ραδιοφωνικά σποτ 
Διαφήμιση σε μέσα χορηγών επικοινωνίας
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Γαλακτοκομικά προϊόντα Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
Ελληνικά τοπικά προϊόντα Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα 
Ελαιόλαδο Βότανα 
Ζύμες και ζυμαρικά Κρασί
Κατεψυγμένα τρόφιμα 

Mini Markets Εστιατόρια 
Καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων Ξενοδοχεία 
Καταστήματα βιολογικών προϊόντων Χονδρέμποροι 
Παντοπωλεία Αντιπρόσωποι τροφίμων και ποτών από Ελλάδα 
Delicatessen Σούπερ Μάρκετ

ΖAΠΠΕΙΟ ΜEΓΑΡΟ
7-8-9 Δεκεμβρίου



  Ο Οργανωτής 

Η Vertical Communications ιδρύθηκε από στελέχη με πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλων 
εκδηλώσεων, στη διαφήμιση και στο Marketing. Μέσα στα χρόνια λειτουργίας της έχει αναλάβει μερικά ή 
αποκλειστικά τη διοργάνωση σημαντικών εκθέσεων όπως: 
Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου, Έκθεση Ιδέες και Λύσεις για το Σπίτι, Marketing Expo, Executive Cars, Infrapedia, 
WebWorld, FiberOptics Expo, Σύγχρονος Δήμος, dte (digital technology expo), MusicWorld Expo, 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά, Φεστιβάλ Τουρισμού & Παράδοσης, κ.ά. 

Ακόμα, έχει εξ ολοκλήρου σχεδιάσει και διοργανώσει πολλές θεματικές εκθέσεις στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα όπως: 
Health & Beauty, e-shops Expo, Sundays Expo, All About Woman, Τρόφιμα & Ποτά, Εξοικονομώ κατ' οίκον, 
Γάμος & Βάπτιση, Εκπαίδευση, Καλοκαιρινοί Τουριστικοί Προορισμοί, Χειμερινοί Τουριστικοί Προορισμοί, 
αποκλειστική έκθεση για τη Νομαρχία Δωδεκανήσων, αποκλειστική έκθεση για τη Νομαρχία Κυκλάδων, 
Στεγαστικά & Καταναλωτικά Δάνεια Τραπεζών σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, κ.ά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
* Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%
* Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης επιθυμεί μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο, μπορεί να ενοικιάσει περισσότερα του ενός 
περιπτέρου.

  Κόστος Περιπτέρων 

Για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες διατίθενται 5 εναλλακτικές δυνατότητες συμμετοχής:
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Περίπτερο 3m x 3m 
2

(9m )
Κόστος: €950

2 

1 

3 

4

5
2

Χορηγία & Περίπτερο 6m x 3m (18m )
(Η χορηγία περιλαμβάνει τον λογότυπο στα 
εξωτερικά banners σήμανσης της έκθεσης και 
προνομιακό περίπτερο) 
Κόστος: €3.500

2
Προνομιακό περίπτερο 3m x 3m (9m ) 
(μπροστινό)
Κόστος: €1.300

Περίπτερο 2m x 3m  
(2 πρόσοψη βάθος)

2(6m )
m x 3m 

Κόστος: €500 

Περίπτερο 2m x 2m  
(χωρίς δομή)

2(4m )

Κόστος: €250 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 9245577

Στις επιλογές 2, 3, 4 & 5 στην τιμή περιλαμβάνονται: 
Βασική δομή (για το περιεχόμενο φροντίζει ο εκθέτης) 
Κατασκευή μετώπης περιπτέρων με την επωνυμία του εκάστοτε εκθέτη (τυποποιημένη γραμματοσειρά) 

21 Spot φωτισμού ανά 3m  και μια πρίζα 500W

Για επιχειρήσεις με φορολογική έδρα εκτός Αττικής παρέχεται έκπτωση 10%

Σε καμία από τις 5 επιλογές δεν περιλαμβάνονται έπιπλα.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ./ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-Mail

WEBSITE ΑΦΜ ΔΟΥ

Υπεύθυνος Συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο Τίτλος

Τηλέφωνο FAX Ε-Mail

Υπεύθυνος Πληρωμής

Ονοματεπώνυμο Τίτλος

Τηλέφωνο FAX Ε-Mail

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: 50% του συνολικού ποσού με την υπογραφή του Εντύπου Συμμετοχής. 
ΕΞΩΦΛΗΣΗ: Υπόλοιπο 50% του ποσού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή της έκθεσης. 
Όλες οι πληρωμές θα γίνουν με έκδοση επιταγής σε διαταγή «Κάθετες Επικοινωνίες Ε.Π.Ε.» ή 
με κατάθεση στη τράπεζα MARFIN στον λογαριασμό με IBAN GR 26 028 0240 0000000198015425 με άμεση 
κοινοποίηση του καταθετηρίου στο fax: 210 9235242

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα

Ημερομηνία Υπογραφή Σφραγίδα Επιχείρησης

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΤΗ

No Περιπτέρου

Σύνολο

Φ.Π.Α. 23%

Τελικό Ποσό

Η υπογραφή του παρόντος εντύπου συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των κανονισμών της έκθεσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2012
1η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών

Στις επιλογές 2, 3, 4 & 5 στην τιμή περιλαμβάνονται: 
Βασική δομή (για το περιεχόμενο φροντίζει ο εκθέτης) 
Κατασκευή μετώπης περιπτέρων με την επωνυμία του 
εκάστοτε εκθέτη (τυποποιημένη γραμματοσειρά) 

21 Spot φωτισμού ανά 3m  και μια πρίζα 500W 

Σε καμία από τις 5 επιλογές δεν περιλαμβάνονται έπιπλα.

1 Περίπτερο 2m x 2m 
Κόστος: €250 

2(4m ) Περίπτερο 3m x 3m 2(9m )
Κόστος: €950

3 

4
2

Προνομιακό περίπτερο 3m x 3m (9m )
Κόστος: €1.300

5 2Χορηγία & Περίπτερο 6m x 3m (18m )
Κόστος: €3.500

2 Περίπτερο 2m x 3m 2(6m )
Κόστος: €500 
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