ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη
διεθνή έκθεση TUTTOFOOD 2021,
που διοργανώνεται για 8η φορά στο εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano
22 - 26 Οκτωβρίου 2021.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και:
η HOST, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κλάδου HORECA και
η MEAT-TECH, κορυφαία έκθεση για τη συσκευασία και επεξεργασία κρέατος
και έτοιμων γευμάτων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
• Η διοργάνωση του 2019 συγκέντρωσε 3.079 εκθέτες από 43 χώρες (16% διεθνείς εκθέτες) και
82.551 εμπορικούς επισκέπτες από 143 χώρες.
• Περισσότερα από 500 special events & 250 εκδηλώσεις, που καλύφθηκαν από 1.400+ Ιταλούς
και ξένους δημοσιογράφους & 325 bloggers.
• Έγιναν 13.609 business meetings, που απέφεραν σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα για τους
συμμετέχοντες.
• Η Ελλάδα το 2019 ήταν μέσα στις 10 μεγαλύτερες συμμετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site της έκθεσης:
www.tuttofood.it

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
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Tutto Grocery: Συσκευασμένα προϊόντα
Tutto Sweet: Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
Tutto Drink: Ποτά, αναψυκτικά και χυμοί
Τutto Fruit: Φρούτα και λαχανικά
Tutto Meat: Προϊόντα κρέατος, πουλερικά
Tutto Dairy: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Tutto Pasta: Zυμαρικά
Τutto Seafood: Ψάρια και θαλασσινά
Τutto Oil: Λάδι
Tutto Frozen: Κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά
Tutto Health: Φυτικά, οργανικά, “απαλλαγμένα από’’
και άλλα προϊόντα
Τutto Wine: Κρασί
Tutto World: Προϊόντα ανά Περιφέρειες
Tutto Digital: Hλεκτρονικό εμπόριο, Υπηρεσίες
ντελίβερι

FIERA MILANO PLATFORM
Η Tuttofood ενισχύεται με την πλατφόρμα Fiera Milano, αφιερωμένη σε ολόκληρη την κοινότητα των εμπλεκόμενων αλυσίδων
εφοδιασμού, από εκθέτες, αγοραστές και επισκέπτες μέχρι bloggers και δημοσιογράφους. Οι εκθέτες που θα συμμετάσχουν στην
Tuttofood με φυσική παρουσία θα έχουν και πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Αποτελεί ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα που
από τον Σεπτέμβριο θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη δικτύωση μεταξύ αγοραστών και εκθετών. Μέσω της πλατφόρμας οι εκθέτες
θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν μηνύματα με τους αγοραστές και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συναντήσεις.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής επιδοτεί με 80% τη συμμετοχή στην έκθεση.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GREAT EXHIBITIONS ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ:

Kόστος συμμετοχής:
Για περίπτερο 7 τ.μ. μετά την επιδότηση
της Περιφέρειας Αττικής: 1.196€ + ΦΠΑ

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Από τη συμμετοχή μας το 2019

12.
13.
14.

Ενοίκιο χώρου. Το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής θα καλύπτει έως 84 τετραγωνικά μέτρα και θα είναι ανοιχτού τύπου χωρίς χωρίσματα. Στο
χώρο αυτό θα εγκατασταθούν 8- 12 περίπτερα, συμπεριλαμβανομένου και του περιπτέρου για την Περιφέρεια Αττικής. Σε κάθε εκθέτη θα
αντιστοιχούν 7τμ από το ανοιχτού τύπου περίπτερο.
Αναβαθμισμένη, ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση της Περιφέρειας σας, με πλήρη εξοπλισμό. Θα υπάρχει η σήμανση TRULY
GREECE και της Περιφέρειας Αττικής στο πάνω μέρος του περιπτέρου. Για περίπτερο 7τμ περιλαμβάνονται 1 infodesk 0.75x0.60x1.00 με
το λογότυπο του εκθέτη (διαστάσεις λογοτύπου: 0.40x0.40), 1 βιτρίνα 0.45x0,45x1.80, 1 γραφικό εκθέτη (διαστάσεις: 0.80x1.00), 1 τραπέζι με
2-3 καρέκλες και 1 σύνθεση με ράφια. Υπάρχει περίπτωση αλλαγών στον εξοπλισμό λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων χωρίς επιβάρυνση για την
Περιφέρεια Αττικής και τον κάθε εκθέτη.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κλπ) περιλαμβάνονται. Δεν περιλαμβάνεται 24ωρη παροχή ρεύματος και
κατανάλωση ρεύματος επαγγελματικού εξοπλισμού, που χρεώνεται επιπρόσθετα.
Καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης για τον κάθε εκθέτη με βάση το Registration Fee.
Μεταφορά εκθεμάτων ξηρού φορτίου των εκθετών μέχρι 100 kg (Δεν θα υπάρξουν επιστροφές λόγω COVID-19). Στην προσφορά δεν
περιλαμβάνεται η μεταφορά προϊόντων ψυγείου ή κατεψυγμένων, για τα οποία θα υπάρξει ανάλογη πρόσθετη επιβάρυνση. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται επιπλέον χρεώσεις για τη μεταφορά προϊόντων που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς (αλκοολούχα ποτά, καφές κλπ.)
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη
Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία
αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας (φωτογραφίες και περιγραφές).
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν με βάση τις οδηγίες της διοργανώτριας.
Πρόσβαση στο ΜyMatching. Οι εκθέτες θα λάβουν κωδικούς και θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται σχετικά με την
εταιρεία τους. To ΜyMatching αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την δημιουργία ατζέντας B2B συναντήσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Παροχή στοιχείων για την αγορά
Εισιτήρια εισόδου. O συνολικός αριθμός εισιτηρίων θα οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής. Σε κάθε
περίπτωση η GREAT EXHIBITIONS θα σας εξασφαλίσει 1 εισιτήριο εισόδου για κάθε εκθέτη και 3 εισιτήρια εισόδου για την Περιφέρεια.
Το Registration Fee για την Περιφέρεια είναι υποχρεωτικό όπως και για τους εκθέτες της Περιφέρειας.
Στο Registration Fee συμπεριλαμβάνεται δωρεάν και η ασφάλεια εκθετών.
Στο πλαίσιο των ενισχυτικών εκδηλώσεωv, η GREAT EXHIBITIONS παρέχει σε όλους τους εκθέτες KIT που περιλαμβάνει στυλό, μπλοκ
σημειώσεων και mini συρραπτικό.

