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Γιατί να συμμετάσχετε;

Έντυπο εκθετών

Η συμμετοχή σας στη FOODTECH 2019 θα ενδυναμώσει τους εμπορικούς δεσμούς σας με την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά, ενώ
συγχρόνως θα αποτελέσει το ιδανικό περιβάλλον για να ισχυροποιήσετε σημαντικά το brand σας. Συγκεκριμένα:

ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ
ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΣΤΗ FOODTECH
Διαβάστε περισσότερα >

Βook a stand

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!
Διαβάστε περισσότερα >

Εμπορική αποτελεσματικότητα
Θα παρουσιάσετε τα προϊόντα & τις υπηρεσίες της επιχείρησης σας σε χιλιάδες στοχευμένους επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης
και θα πραγματοποιήσετε απευθείας εμπορικές συναλλαγές.

200 Hosted Buyers & 3.000 b2b meeting
Οι εκθέτες θα πραγματοποιήσουν ένα σημαντικό αριθμό προγραμματισμένων b2b meetings με 200 σημαντικούς ξένους αγοραστές,
από επιλεγμένες αγορές στόχους, που θα την επισκεφτούν στα πλαίσια του προγράμματος Hosted Buyer της έκθεσης.

Στρατηγικά επιλεγμένες ημερομηνίες
Θα έρθετε σε επαφή με χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες οι οποίοι έχουν ως στόχο να προβούν σε επενδυτικές αποφάσεις για να
καλύψουν τις ανάγκες τους για την παραγωγή του επόμενου έτους.

Μία έκθεση με έντονο διεθνή προσανατολισμό
Οι 45 ξένοι εκθέτες και οι χιλιάδες διεθνείς επισκέπτες που αναμένεται να την επισκεφτούν θα την αναδείξουν σε ένα κορυφαίο
εκθεσιακό γεγονός στη νότια πύλη της Ευρώπης.

Ενίσχυση εταιρικής εικόνας
Θα ενισχύσετε την εταιρική εικόνα της επιχείρησης σας αλλά και την αναγνωρισιμότητα της στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Ανάπτυξη πελατολογίου
Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν θα διευρύνουν το πελατολόγιο τους με νέους δυναμικούς πελάτες και το δίκτυο διανομής των
προϊόντων τους.

Κράτηση περιπτέρου

Ποιες είναι οι κατηγορίες των εκθετών και των εκθεμάτων;
Στη FOODTECH αναμένεται να συμμετάσχουν ως εκθέτες προμηθευτικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό που
παράγουν ή εισάγουν προϊόντα και υπηρεσίες Τεχνολογίας και Εξοπλισμού του κλάδου Τροφίμων & Ποτών, από τις ακόλουθες
κατηγορίες:
• Μηχανήματα και εξοπλισμός επεξεργασίας Τροφίμων & Ποτών
• Γεμιστικά & εμφιαλωτικά μηχανήματα για ρευστά τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά
• Αυτοματισμοί, Ρομποτικά συστήματα και Τεχνολογίες πληροφορικής
• Α’ ύλες και Πρόσθετα για την παραγωγή Τροφίμων & Ποτών
• Μηχανήματα, εξοπλισμός και υλικά για πρωτογενή και δευτερογενή συσκευασία
• Μηχανήματα & εξοπλισμός ετικετοποιίας, κωδικοποίησης & σήμανσης προϊόντων
• Βιομηχανικά αέρια. Κλιματισμός και Εξαερισμός χώρων παραγωγής
• Εύκαμπτη συσκευασία & Ετικέτες
• Προϊόντα συσκευασίας από χαρτί, γυαλί, πλαστικό & λευκοσίδερο
• Τεχνολογίες και συστήματα ζύγισης
• Συστήματα αποθήκευσης, διακίνησης και μεταφοράς προϊόντων. Αεροσυμπιεστές
• Ψυκτικοί θάλαμοι και Συστήματα Ψύξης-Θέρμανσης
• Μηχανήματα και συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης. Διαχείριση αποβλήτων
• Εταιρείες πιστοποίησης, marketing, σχεδιασμού προϊόντων. Φορείς, Σύνδεσμοι,
Τύπος
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