
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

FOOD HOTEL ASIA, 24-27.04.2018 
SINGAPORE EXPO 

 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Η Διεθνής Έκθεση “ FOOD & HOTEL ASIA ” (24-27/4/2018) 
οργανώνεται  από το 1978 και πραγματοποιείται κάθε δύο 
χρόνια  στον Εκθεσιακό χώρο Singapore Expo στην 
Σιγκαπούρη. 

 
Πρόκειται για μια σημαντική εμπορική έκθεση, συνώνυμη 
με τη βιομηχανία τροφίμων και φιλοξενίας στην Ασία. 
Μέσα από 40 χρόνια ανάπτυξης, η FHA μεγάλωσε 
αλματωδώς  και έχει κερδίσει τη φήμη της ως την πιο 
ολοκληρωμένη διεθνή εμπορική έκθεση τροφίμων και 
φιλοξενίας στην περιοχή. 
 
Αυτό το διετές γεγονός αποδεικνύεται ότι παραμένει 
απόλυτα σχετικό με τις ανάγκες των ασιατικών αγορών. Για 
να ικανοποιήσει τις ποικίλες ανάγκες της βιομηχανίας 
τροφίμων και φιλοξενίας, η FHA προσφέρει μια μεγάλη 
γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των 6 
εξειδικευμένων εκδηλώσεών της : 

 Food Asia 
  Hotel Asia 
 Speciality Coffee &Tea, 
 Bakery &Pastry 
  Hospitality Style Asia and  
 Hospitality Technology  

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

 Συνολικός εκθεσιακό χώρος :  περίπου  97.000 τ.μ. 
 Σύνολο εκθετών: 3.189 από 70 χώρες και 65 

εθνικές συμμετοχές  
 Σύνολο επισκεπτών 71.844  από 106 χώρες  

 

 

 

Πληροφορίες 
 

Κατερίνα Αναγνωστοπούλου 

T 210 33 55 767 

Email 
k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 

400 €/ τ.μ. πλέον 24%  Φ.Π.Α 

Τα γωνιακά περίπτερα θα  

επιβαρυνθούν με 10% επιπλέον / τ.μ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέχρι  15.12.2017 

 
 

 

http://oesallworld.msgfocus.com/c/15x8HKPoyNzbI0Yk3mjHuapW
http://oesallworld.msgfocus.com/c/15x8JNzaWK9P9a43ArDRAOHp
http://oesallworld.msgfocus.com/c/15x8LQiXkGKsAj9N7wY1HsYS
http://oesallworld.msgfocus.com/c/15x8NT2JIDl61sfwECibO7gl
http://oesallworld.msgfocus.com/c/15x8PVMw6zVJsBlgbHClULxO
http://oesallworld.msgfocus.com/c/15x8U1g4St70kTwJfSgG846K
mailto:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr


 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 

Το κόστος ανέρχεται σε 400€ / τ.μ..  Τα γωνιακά περίπτερα θα επιβαρυνθούν με 10% επιπλέον ανά τ.μ. 
(σημειώνεται ότι το επιπλέον 10% θα πληρωθεί στην εξόφληση μετά τη  χωροθέτηση των περιπτέρων). 
Η πληρωμή του επιπλέον ποσού με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει γωνιακό 
περίπτερο. 

Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.   

Το  κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:   
  Ενοίκιο χώρου 
 Κατασκευή περιπτέρου με βασικό εξοπλισμό stand    
 Αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των  εκθεμάτων.  ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  
 Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου. 
 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του  ENTERPRISE GREECE SA. 
 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης  
 Παροχή στοιχείων για την αγορά. 
 

Σημείωση  που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων: 

Σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου η βάρους των εκθεμάτων από το προβλεπόμενο (ανά τμ),   το επιπλέον 
κόστος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια εταιρεία μεταφορών  θα βαρύνει την εταιρεία σας. 
Τα εκθέματα  δεν επιστρέφονται  
 
 

ΟΡOΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την συμμετοχή  τους στην έκθεση 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 εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει  μετά  την οριστικοποίηση του 
αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη 
έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.  
 
Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνεται ως ακολούθως : 
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.  
 
Παρακαλούμε επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του σχετικού 
παραστατικού της Τράπεζας στην Enterprise Greece SA στο fax: 210 3355743  ή e-mail στο 
pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης κα 

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr


 

 

Αναγνωστοπούλου  e-mail: k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr  
 
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών 
μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη. 
 
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους 
συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.  
 
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη συγκέντρωσης  ικανοποιητικού αριθμού εκθετών, είτε, σε ειδικές 
περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη  
Έκθεση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE διατηρεί 
το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. 
 
Τέλος στην περίπτωση που έχετε έγκριση για χρηματοδότηση της δράσης από κοινοτικό πρόγραμμα  
παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε για να σας ενημερώσουμε για το ισχύον κόστος. 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
 
Αντ. Γραβάνης  
Διευθυντής Αγροτικών Προϊόντων -Τροφίμων & Ποτών   
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