
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων 
και Ποτών 27.11 – 1.12.2019 

Με την υποστήριξη: 

Διοργάνωση επίσημης ελληνικής 
συμμετοχής 

Με την αιγίδα: 



Η έκθεση 

  H διεθνής έκθεση “FOOD & LIFE” είναι η 
μεγαλύτερη καταναλωτική έκθεση B2C 
τροφίμων και ποτών της Βαυαρίας 

  Πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 2004 
τέλη Νοεμβρίου στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο 
του Μονάχου Messe Mϋnchen και διαρκεί 5 
ημέρες 

  Προσελκύει πάνω από 130.000 καταναλωτές 
  Λαμβάνουν μέρος περίπου 320 εκθέτες από 

όλη την Ευρώπη 
  Επιτρέπεται η άμεση πώληση προϊόντων στο 

κοινό χωρίς ταμειακή μηχανή ή θεωρημένο 
μπλοκ αποδείξεων 

  Περιορισμένος αριθμός και εμπορικών 
επισκεπτών και αντιπροσώπων 



Το εκθεσιακό κέντρο 

  Το Messe Mϋnchen International είναι ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που 
δημιουργήθηκε στο χώρου του παλιού αεροδρομίου του Μονάχου και  προσφέρει σε εκθέτες 
και επισκέπτες υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου, καθώς και όλες τις ανέσεις. 

  Βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών με το Μετρό από το κέντρο της πόλης. 



Οι εκθέτες και τα προϊόντα 

  Συμμετέχουν αποκλειστικά μικροί και μεσαίοι 
παραγωγοί και εταιρίες με ξεχωριστά και 
ποιοτικά παραδοσιακά, χειροποίητα, delicatessen 
προϊόντα, καθώς και βιολογικά προϊόντα. Δεν 
επιτρέπονται προϊόντα βιομηχανικής και μαζικής 
παραγωγής.  

  Οι κατηγορίες των προϊόντων που συμμετέχουν 
είναι οι εξής:  

 προϊόντα ελαιολάδου, μελισσοκομικά, 
γαλακτοκομικά, κρεατικά, αλλαντικά, ψαρικά, 
delicatessen, τουρσιά, μπαχαρικά, βότανα, τσάϊ, 
φρούτα και λαχανικά (φρέσκα και 
αποξηραμένα), ξηροί καρποί, γλυκά, 
μαρμελάδες, chutneys, ζυμαρικά, είδη 
αρτοποιϊας, ποτά, αποστάγματα, μπύρες, οίνοι, 
χυμοί, καφές, φυσικά φαρμακευτικά προϊόντα 



Οι στόχοι της έκθεσης 

  Παρουσίαση και γευσιγνωσία προϊόντων στη γερμανική αγορά 

  Έρευνα αγοράς/γευστικές προτιμήσεις/καταναλωτικές συνήθειες 
Γερμανών καταναλωτών 

  Πώληση προϊόντων στο κοινό της έκθεσης 

  Επαφές Β2Β με εμπορικούς επισκέπτες από μικρές αλυσίδες SM, 
καταστήματα delicatessen, εισαγωγείς, εστιατόρια κ.α. 

  Δημιουργία/ενίσχυση ζήτησης σε υφιστάμενα σημεία πώλησης στην 
περιοχή της Βαυαρίας και της Νότιας Γερμανίας 

  Δημιουργία νέων συνεργασιών/ δικτύων διανομής στη Γερμανία και στο 
εξωτερικό 



Η ελληνική συµµετοχή 

  Η εταιρία μας διοργανώνει  για 5η χρονιά την 
επίσημη ελληνική συμμετοχή με την υποστήριξη 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και με την αιγίδα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

  Με την επίσημη ελληνική συμμετοχή έχουν λάβει 
μέρος:  
  Η Περιφέρεια Ηπείρου δύο φορές με 13 

τοπικές επιχειρήσεις το 2014 και 20 
επιχειρήσεις το 2016 

  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 10 
τοπικές επιχειρήσεις το 2017 και  15 
επιχειρήσεις το 2018 

  Η Περιφέρεια Αττικής με 7 τοπικές 
επιχειρήσεις το 2018  

   27 ελληνικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα την 
περίοδο 2013 - 2018 



Οµαδικά περίπτερα 

  Για Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς, Δήμους και λοιπούς 
οργανισμούς, σας παρέχουμε έτοιμες λύσεις για ομαδικά περίπτερα 48 
τ.μ., τεσσάρων προσόψεων (island stand) με δομή ή κατασκευή, 
πλήρως εξοπλισμένα,  με 7 έως 10 θέσεις εκθετών για παρουσίαση/
πώληση. 



Α. Οµαδικό περίπτερο µε δοµή 

 Το ομαδικό περίπτερο με δομή για 
7 έως10 εκθέτες περιλαμβάνει τα εξής: 

  Ενοίκιο χώρου 48 τ.μ. 
  Αποθήκη με δομή 
  Επίπλωση και εξοπλισμός 
  Ψηφιακές εκτυπώσεις 
  Παροχή-κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος 
  Φωτισμός 
  Δημοτικός φόρος, τέλη 
  Καθαρισμός περιπτέρου 
  Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος 

Τελική τιμή : 21.550 € + ΦΠΑ  
Κατάλογος έκθεσης* :  250 € + ΦΠΑ 
*(υποχρεωτικός για την Περιφέρεια – προαιρετικός για  
  εκθέτες με επιπλέον κόστος)  



B. Οµαδικό περίπτερο-κατασκευή 

 Το ομαδικό περίπτερο με κατασκευή 
για 10 θέσεις εκθετών περιλαμβάνει τα 
εξής: 

  Ενοίκιο χώρου 48 τ.μ. 
  Κατασκευή/αποξήλωση περιπτέρου 
  Επίπλωση και εξοπλισμός 
  Ψηφιακές εκτυπώσεις 
  Παροχή-κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος 
  Φωτισμός 
  Δημοτικός φόρος, τέλη 
  Καθαρισμός περιπτέρου 
  Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος 

Τελική τιμή :  € 35.890 + ΦΠΑ  
Κατάλογος έκθεσης* :  250 € + ΦΠΑ 
*(υποχρεωτικός για την Περιφέρεια – προαιρετικός για 
   εκθέτες με επιπλέον κόστος) 



Έξτρα υπηρεσίες 

  Μεταφορά εμπορευμάτων: 
         α) Ξηρό φορτίο: 142 €/παλέτα αποστολή - 160 €/παλέτα επιστροφή* 
         β) Φορτίο συντήρησης: 170 €/παλέτα αποστολή - 190 €/παλέτα επιστροφή* 
        * οι παραπάνω τιμές αφορούν αποστολή από τις κεντρικές αποθήκες συνεργαζόμενης μεταφορικής στην Αθήνα προς το 

Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου και αντίστροφα. Η παράδοση/παραλαβή παλετών προς/από τις αποθήκες της 
μεταφορικής βαραίνει αποκλειστικά τον αποστολέα/παραλήπτη. Προδιαγραφές παλέτας: ευρωπαλέτα 120x80cm, ύψους 
έως 180cm και βάρους έως 500kg. Οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το συνολικό αριθμό των παλετών. 

  Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος ξηρού φορτίου (container 20’): 1.550 € 

  Οργάνωση show μαγειρικής διάρκειας έως 60’ με βραβευμένο chef στην κεντρική σκηνή: 1.000 € 

  Μεταφραστές για υποστήριξη πωλήσεων: 80 ευρώ/ημέρα 

  Ταξιδιωτικό πακέτο μετάβασης-διαμονής σε Μόναχο με συνεργαζόμενο πρακτορείο   

  Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, εξοπλισμό ή παροχή, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρία 
μας 



Αιγιαλείας 4, Τ.Κ. 151 25 - Μαρούσι 
τηλ. 210-6840475 - fax. 210-6840474 
e-mail: klni@otenet.gr 
      klni advertising-promotion 

Υπεύθυνοι οργάνωσης ελληνικής συµµετοχής: 

Νίκος Λέµης: 6976 090142  
Δηµήτρης Λέµης: 6944 572210 

Με την υποστήριξη: Με την αιγίδα: 


