Η ΑΦΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΩΚΕΑΝΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.
ΟΠΟΙΟΣ ΦΤΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΕΙ, ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ!

ΚΑΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ

Τι είναι η

Η Expogroup είναι μία μεγάλη διεθνής
εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων με
παγκόσμια αναγνώριση. Ιδρύθηκε το 1996
και η έδρα της είναι στο Ντουμπάι.
Διοργανώνει κάθε χρόνο περισσότερες από
20 διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, τις
μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες τόσο στη
Μέση Ανατολή όσο και στην Αφρική. Επίσης,
διοργανώνει εκθέσεις και σε άλλες μεγάλες
αγορές, όπως της Ινδίας, της Λατινικής
Αμερικής και της Αυστραλίας.
Πριν την οργάνωση των εκθέσεων
διενεργούνται εξειδικευμένες έρευνες
αγοράς έτσι ώστε οι πελάτες της να έχουν το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και όφελος
από τη συμμετοχή τους.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ EXPOGROUP ΣΤΗΝ ΑΝAΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ!

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ EXPOGROUP ΣΤΗΝ ΑΝAΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ!

21Η

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
& ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(προϊόντα, εξοπλισμός,
μηχανήματα)
4-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΝΑΪΡΟΜΠΙ, ΚΕΝΥΑ

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ!

Εκθέτες από περισσότερες
από 20 χώρες!
Περισσότερα από 10. 000 προϊόντα!
Επισκέπτες από ολόκληρη την Αφρική!

Η Εκθεση FOODAGRO Africa
εδώ και 20 έτη
αποτελεί την κορυφαία και πιο επιτυχημένη
Διεθνή Έκθεση του είδους της στην Ανατολική
Αφρική με 4.500 επαγγελματίες επισκέπτες.
Προσελκύει πάντοτε ένα πολύ μεγάλο αριθμό
εκθετών και εμπόρων από όλο τον κόσμο γιατί
τους προσφέρει την ευκαιρία να συναντηθούν,
να συνομιλήσουν, να δικτυωθούν και
να συνάψουν επωφελείς συμφωνίες.
Η FOODAGRO Africa
είναι αποδεδειγμένα η ιδανική πλατφόρμα για
παραγωγούς και επιχειρηματίες από όλο το
ευρύ φάσμα της βιομηχανίας τροφίμων (από
την παραγωγή έως το τελικό προϊόν και τις
χρήσεις του).

αντικείμενα έκθεσης
 Τρόφιμα & Ποτά
 Γαλακτοκομικά προϊόντα
 Οίνοι, Μπύρες & Λοιπά οινοπνευματώδη
 Ενεργειακά ποτά
 Υλικά ζαχαροπλαστικής & Γλυκά
 Πρόσθετα συστατικά τροφίμων
 Αγροτικές καλλιέργειες, Κηπευτική & Κηπουρική
 Εξοπλισμός κηπουρικής & Θερμοκήπια
 Κτηνοτροφία / Πτηνοτροφία
 Ξενοδοχειακές παροχές και εγκαταστάσεις
 Εξοπλισμός και επίπλωση ξενοδοχείων & εστιατορίων
 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Catering
 Υγεία & Δραστηριότητες αναψυχής
 Υλικά και μηχανήματα επεξεργασίας και συσκευασίας
 Εξοπλισμός προβολής και έκθεσης προϊόντων
 Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης
 Αποθήκευση & Ψύξη
 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων
 Αποθήκευση συγκομιδής & Επεξεργασία
 Μηχανές αυτόματης πώλησης
 Περιβαλλοντική διαχείριση & Διαχείριση αποβλήτων

χώρες που συμμετέχουν
Ανάμεσα στις χώρες, που συνήθως συμμετέχουν, συγκαταλέγονται:
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Ισπανία
Ταϊβάν
Τανζανία
Ταϊλάνδη
Τουρκία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Μεγάλη Βρετανία
Ζιμπάμπουε
Αυστρία
Βέλγιο
Καναδάς
Κίνα
Φινλανδία
Γαλλία
Χονγκ Κονγκ
Ινδία
Ιταλία

Κένυα
Κορέα
Κουβέιτ
Λουξεμβούργο
Μαλαισία
Σιγκαπούρη
Ουγκάντα
Πακιστάν

το προφίλ των επισκεπτών












Εισαγωγείς, Διακινητές & Χονδρέμποροι
Κατασκευαστές & Εξαγωγείς
Διατροφολόγοι / Διαιτολόγοι
Πάροχοι υπηρεσιών τροφίμων και ποτών
Αλυσίδες ταχυφαγείων (fast food)
Σύμβουλοι τροφίμων και γεωργίας
Τεχνολόγοι τροφίμων
Χημικοί τροφίμων και βιοχημικοί
Αρχιτέκτονες / Μηχανικοί
Σύμβουλοι εταιρειών
Υπεύθυνοι διαχείρισης catering αεροπορικών
εταιρειών και λοιπών οργανισμών
 Υπεύθυνοι διαχείρισης ξενοδοχειακών
μονάδων και χώρων εστίασης
 Υπεύθυνοι διαχείρισης πολυκαταστημάτων,
υπεραγορών (supermarkets) και
καταστημάτων λιανικής
 Κτηματομεσίτες / Κατασκευαστές

σε τι θα ωφεληθώ αν μετέχω;
 Ανεύρεση νέων αγοραστών,
χονδρεμπόρων και διακινητών σε
όλες τις αγορές της Ανατολικής
Αφρικής.
 Σημαντική προβολή και
προώθηση της φίρμας και της
συνολικής εικόνας της εταιρείας.
 Σύναψη και ενίσχυση σχέσεων με
πελάτες και αντιπροσώπους.
 Λανσάρισμα νέων προϊόντων και
υπηρεσιών σε όλη την αγορά των
χωρών της Ανατολικής Αφρικής.
 Όφελος από ειδικές προσφορές
και ενέργειες προώθησης
προϊόντων.
 Σύναψη τοπικών αλλά διεθνών
επωφελών επαφών.
 Ενημέρωση σχετικά με τις
τελευταίες εξελίξεις και τις νέες
βιομηχανικές τάσεις.

τι δηλώνουν οι εκθέτες;

 Το 87% ότι εκπληρώθηκαν οι στόχοι συμμετοχής τους.
 Το 85% ότι συμπλήρωσαν ή και ξεπέρασαν τον αναμενόμενο αριθμό
επισκέψεων στο περίπτερό τους κατά τη διάρκεια της τριήμερης Έκθεσης.
 Το 89% ότι η ποιότητα και το ενδιαφέρον των επισκεπτών
ανταποκρίθηκε αλλά και ξεπέρασε τις προσδοκίες τους.
 Το 91% ότι επιθυμούν να μετέχουν και πάλι γιατί εντυπωσιάστηκαν από
το δυναμικό της αγοράς, τη μεγάλη επισκεψιμότητα και τα θετικά
αποτελέσματα που είχαν.
 Το 83% ότι έμειναν ικανοποιημένοι από την υποστήριξη και τις παροχές.

η Έκθεση περιμένει τα Ελληνικά προϊόντα !

4-6 Σεπτεμβρίου 2018
Ναϊρόμπι – Κένυα

15-17 Αυγούστου 2018

Αντίς Αμπέμπα – Αιθιοπία

25-27 Οκτωβρίου 2018

Νταρ Ες Σαλαάμ – Τανζανία

υπολογισμός κόστους
 Ενοικίαση περιπτέρου
380 $ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 Μεταφορές προϊόντων.
 Αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή
εκπροσώπων.
 Τοπικές υπηρεσίες εξειδικευμένων
ατόμων (λογιστή, δικηγόρου,
προσωπικού κ.ά.) για τη
λειτουργία του περιπτέρου αλλά
και τις διαπραγματεύσεις για τη
σύναψη συμφωνιών.

πού να απευθυνθώ;

EΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τηλέφωνο: 210 3810465
Ηλεκτρονική δ/νση: info@kenyagreece.com
Tαχυδρομική δ/νση: Σόλωνος 126, 106 81 Αθήνα

ΕΛΛΗΝΟ-ΚΕΝΥΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3839259
Ηλεκτρονική δ/νση: info@ekechamber.org
Tαχυδρομική δ/νση: Σόλωνος 126, 106 81 Αθήνα

