
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣTH Δ .Ε.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
GULFOOD FOOD & HOSPITALITY SHOW 
Ντουμπάι, 21– 25 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η 25η Διεθνής Έκθεση GULFOOD 2021 διοργανώνεται 
στον Εκθεσιακό χώρο World Trade Center στο Ντουμπάι 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και είναι η πιο 
σημαντική εμπορική  έκθεση τροφίμων στη Μέση 
Ανατολή.  

To Ντουμπάι διαθέτοντας στρατηγική θέση στην Εγγύς 
Ανατολή και την Ευρώπη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 
σημαντικότερα εμπορικά κέντρα παγκοσμίως και 
αποτελεί πύλη σε αγορές μεγαλύτερες του 1δις. 
καταναλωτών περιλαμβάνοντας αυτές της Μέσης 
Ανατολής, Ν. Ασίας, βορείου και ανατολικής Αφρικής.  

Με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει ένα πολύ μικρό 
ποσοστό της κατανάλωσης τα ΗΑΕ εξαρτώνται κατά 80% 
από τις εισαγωγές τροφίμων, με κύριους εισαγωγείς την 
Ευρώπη και την Ασία.    

Το 2020, η Ελληνική Συμμετοχή έδωσε δυναμικά το παρόν 
και στο Εθνικό Περίπτερο που οργάνωσε το Enterprise 
Greece φιλοξενήθηκαν σε 1.100 τετραγωνικά μέτρα 73 
από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου 
των τροφίμων και ποτών.  
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

Γενικά τρόφιμα, χυμοί, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά,  
έλαια.  

Η  έκθεση  είναι μόνο τροφίμων και ποτών (εκτός των 
αλκοολούχων) . 

Επίσης, εκτός από τα national pavilions θα λειτουργήσουν 
7 θεματικές αίθουσες για τα: ποτά/αναψυκτικα (drinks), 
γαλακτοκομικά (dairy) έλαια (oils), κρέας & πουλερικά, 
όσπρια-σιτηρά & δημητριακά, προϊόντα υγείας & ευεξίας  
(βιολογικά, χωρίς γλουτένη, εμπλουτισμένα τρόφιμα 
κλπ.), πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Αναγνωστοπούλου Κατερίνα 

Τ.: 210 3355767 

E.:k.anagnostopoulou@eg.gov.gr 

 

F.: 210 3242 079 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 

495 €  / τ.μ*+ 820 Registration Fee 

*Τα γωνιακά περίπτερα θα επιβαρυνθούν με 10% επιπλέον / τ.μ. 
και στο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο δεν περιλαμβάνεται η 
μεταφορά, την οποία θα πρέπει να αναλάβει ο κάθε εκθέτης 

ξεχωριστά. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι τις 30/09/2020 
 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/gulfood2019 

www.gulfood.com 

 

http://www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/gulfood2019
http://www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/gulfood2019
http://www.gulfood.com/
http://www.gulfood.com/page.cfm?LinkType=PowerBar__&LinkTarget=http://www.gulfood.com/page.cfm/link=1


 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  

● Σύνολο εκθετών: 5.000 από 120 χώρες 

● Εθνικά περίπτερα  περισσότερα από 120   

● Σύνολο εμπορικών επισκεπτών 100.000 από σχεδόν 200 χώρες το 60% ήταν 
διεθνείς συμμετοχές και το 40%  από τα ΗΑΕ 

 
Εθνικά περίπτερα: Η.Π.Α., Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αίγυπτος, Μαρόκο, 
Κύπρος, Βέλγιο, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Λιθουανία, Βραζιλία, 
Αργεντινή, Αυστρία, Γερμανία, Κίνα, Τουρκία, Ινδία κ.α. 
 

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

To κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 495 €/τ.μ. + 820 € (Registration fee, enhanced 
internet listing & INSURANCE).  

Τα γωνιακά περίπτερα επιβαρύνονται με  επιπλέον 10%  ανά τ.μ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η προπληρωμή του 10% σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει 

γωνιακό περίπτερο. 

Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με  Επιδοτούμενο 
Πρόγραμμα     το κόστος  ανέρχεται    σε    840 €/τ.μ. + 820 € (Registration fee, 
enhanced internet listing & INSURANCE).  

Όλα τα  παραπάνω ποσά επιβαρύνονται  με Φ.Π.Α. 24%.   

Στο  κόστος  συμμετοχής περιλαμβάνονται : 

➢ ενοίκιο  χώρου 

➢ κατασκευή και βασικός εξοπλισμός stand  

➢ τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand). ΠΡΟΣΟΧΗ!  Σε  κάθε stand   9τ.μ., 

περιλαμβάνεται μία κανονική παροχή ρεύματος.  Στις επιχειρήσεις με ευπαθή 

προϊόντα και μόνο για αυτές, περιλαμβάνεται  μία 24ώρη παροχή ρεύματος. 

Επιπλέον ζήτηση θα επιβαρύνει τον εκθέτη. 

➢ καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης 

➢ καταχώρηση στο έντυπο κατάλογο της Enterprise Greece  για την ελληνική 

συμμετοχή 

➢  ασφάλιση του σταντ  και των εκθετών  στην διάρκεια της έκθεσης 

➢ Διαφημιστική προβολή  της συμμετοχής μας στον εκθεσιακό χώρο. 

Σημείωση: Στο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά, 

την οποία θα πρέπει να αναλάβει ο κάθε εκθέτης ξεχωριστά. 

 

 

 

 

 



 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να στείλουν  την αίτηση  συμμετοχής τους με τα 
αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα. 

Στη συνέχεια για να ολοκληρωθεί η δέσμευση του χώρου, θα πρέπει να καταβληθεί 
προκαταβολή ίση με το 35% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ), για την οποία θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση. Ειδικότερα, θα σταλεί 
ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την πληρωμή 
της προκαταβολής όσο και για την εξόφληση. 

 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. Τα περίπτερα θα παραδοθούν την παραμονή της έκθεσης μόνο στις 
εταιρείες που έχουν εξοφλήσει το σύνολο της συμμετοχής τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές 
τους υποχρεώσεις προς τον ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή 
όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές. 

Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής δίνεται όλη η πληροφόρηση σχετικά 
με τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την 
παραλαβή εκθεμάτων.  

Στον Κανονισμό Εκθέσεων μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους 
όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και λοιπές λεπτομέρειες. (σύμφωνα 
με το άρ.9 του Κανονισμού Εκθέσεων  της Enterprise Greece, o εκθέτης διατηρεί το 
δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του, μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφου 
αιτήματος προς την Enterprise Greece εντός 15 ημερών από την κατάθεση της 
προκαταβολής οπότε και πραγματοποιείται η επιστροφή της καταβληθείσης 
προκαταβολής). 

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη συγκέντρωσης  ικανοποιητικού αριθμού 
εκθετών, είτε σε ειδικές περιπτώσεις και συνθήκες (όπως για παράδειγμα αυτές 
που διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας του COVID-19), 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. 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Αντώνης Γραβάνης 

Διευθυντής 

 

 

 


