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ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
Ο σύνδεσμος «Specialty Food Association» (SFA) ιδρύθηκε το 
1952 στις Η.Π.Α, έχοντας ως όραμα την διαμόρφωση του 
μέλλοντος των τροφίμων. Στο σύνδεσμο συμμετέχουν πάνω 
από 3500 μέλη, οι οποίοι είναι κυρίως επιχειρήσεις παραγωγής 
τροφίμων, εισαγωγείς, προμηθευτές, διανομείς, λιανέμποροι, 
κλπ. Ο σύνδεσμος διοργανώνει κάθε χρόνο τις Διεθνείς 
Εκθέσεις Winder & Summer Fancy Food Show καθώς και τα Sofi 
Awards.   
H διαδικτυακή δράση Specialty Food Live! 2021  έρχεται να 
καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με την μη 
πραγματοποίηση, λόγω πανδημίας, της φυσικών εκθέσεων και 
απευθύνεται στα εγγεγραμμένα μέλη του συνδέσμου 
«Specialty Food Association» καθώς και σε μη μέλη που 
συμμετέχουν μέσω Εθνικών Περιπτέρων. 
H δράση Specialty Food Live! 2021  θα δώσει την ευκαιρία 
στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και 
να επικοινωνήσουν με ένα ευρύ φάσμα αγοραστών στο οποίο 
συγκαταλέγονται οι σημαντικότεροι λιανέμποροι,   εισαγωγείς, 
εκπρόσωποι  αλυσίδων Super Markets και Discount Super 
Markets,  drugstores, χονδρέμποροι,  κ.λ.π. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  Specialty Food Live! 2021   

 
H Συμμετοχή κάτω από την ομπρέλα της Enterprise 
Greece περιλαμβάνει: 
1) Ανάρτηση του online profile της επιχείρησης σας με 

brochures, videos, προϊόντα και εικόνες. 

2) Επικοινωνία με αγοραστές που έχουν επισκεφθεί τα   
προϊόντα σας και το περίπτερό σας με αποστολή ιδιωτικών 
μηνυμάτων και email. 

3) Δυνατότητα πλατφόρμας για matchmaking με αγοραστές 

βασισμένη σε έρευνα των προϊόντων .  

4) Video meetings με αγοραστές  

5) Καταχώριση των προϊόντων σας στις γενικές κατηγορίες 

του show. 

6) Τέσσερις μέρες πλήρους λειτουργίας της δράσης . 

 

ΥΠΕΥΘΥΝH ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

κα Φρόσω Ζωγοπούλου  

ΤΗΛ:210 3355795 

F.: 210 3242079 

e-mail:  

f.zogopoulou@eg.gov.gr 

   

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.specialtyfood.com/shows-events/ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Μέχρι τις 13/1/2021 
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Το κόστος συμμετοχής για κάθε εκθέτη θα ανέλθει στο ποσό των 
244 € πλέον ΦΠΑ.  

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση 
συμμετοχής τους προς την Enterprise Greece μέχρι την Τετάρτη 13 
Ιανουαρίου 2021.  
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος των εταιρειών θα θεωρούνται έγκυρες, 
μόνο με την έγκαιρη εξόφληση της συμμετοχής τους. 
 
Η καταβολή του  ποσού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικού, μοναδικού κωδικού πληρωμής, ο οποίος θα εκδοθεί 
και θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους μόλις υποβάλλουν την 
αίτηση τους. 
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
Αντώνης Γραβάνης, MBA                            Ευφροσύνη Ζωγοπούλου                       
Διευθυντής,                                                   Προϊσταμένη 
Διεύθυνση Μικρομεσαίων 
Πελατών 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


