Αγαπητοί φίλοι,
Το Σεπτέμβριο (4-6/09/2018) διενεργούνται στο Ναϊρόμπι,
πρωτεύουσα της Κένυας, τέσσερις μεγάλες διεθνείς θεματικές
εμπορικές εκθέσεις τις οποίες οργανώνει κατ’ έτος η διεθνής
εταιρεία EXPOGROUP.
Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική
Δημοκρατία και το Ελληνο-Κενυάτικο Επιμελητήριο Βιομηχανίας,
Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού είναι οι
αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της EXPOGROUP στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις εκθέσεις αποτελεί ένα πρώτο
βασικό βήμα ώστε να καταστεί δυνατή η δυναμική παρουσία και
αποτελεσματική είσοδος Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην
πολλά υποσχόμενη και ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Κένυας
αλλά και των υπολοίπων πέντε χωρών της Κοινότητας Ανατολικής
Αφρικής (East Africa Community - EAC: Τανζανία, Μπουρουντί,
Ρουάντα, Ουγκάντα, Νότιο Σουδάν). Για τις Ελληνικές επιχειρήσεις
ανοίγονται πραγματικά απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές.

Με εκτίμηση
Βίκυ Πανταζοπούλου
Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα

Τι είναι η

Η Expogroup είναι μία μεγάλη διεθνής εταιρεία
διοργάνωσης εκθέσεων με παγκόσμια
αναγνώριση. Ιδρύθηκε το 1996 και η έδρα της
είναι στο Ντουμπάι.
Διοργανώνει κάθε χρόνο περισσότερες από 20
διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, τις μεγαλύτερες και
πιο επιτυχημένες τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και
στην Αφρική. Επίσης, διοργανώνει εκθέσεις και σε
άλλες μεγάλες αγορές, όπως της Ινδίας, της
Λατινικής Αμερικής και της Αυστραλίας.
Πριν την οργάνωση των εκθέσεων διενεργούνται
εξειδικευμένες έρευνες αγοράς έτσι ώστε οι
πελάτες της να έχουν το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα και όφελος από τη συμμετοχή τους.

http://expogroup.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ EXPOGROUP ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (4-6/9/2018)
ΣΤO NAΪΡΟΜΠΙ - ΚΕΝΥΑ

21Η
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(προϊόντα, εξοπλισμός, μηχανήματα)

21Η
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

(προϊόντα, εξοπλισμός, μηχανήματα, εφαρμογές)
Nairobi - Kenya

21Η
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
(προϊόντα, εξοπλισμός)

21Η
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(προϊόντα, εξοπλισμός, μηχανήματα)

Οι συγκεκριμένες διοργανώσεις είναι
οι κορυφαίες διεθνείς θεματικές εμπορικές εκθέσεις
σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική.
Αποτελούν ιδανικές πλατφόρμες για παραγωγούς &
επιχειρηματίες.
Συμμετέχουν σε αυτές εκθέτες από περισσότερες
από 20 χώρες.
Συγκεντρώνουν επαγγελματίες επισκέπτες
από ολόκληρη την ήπειρο της Αφρικής.
Εξασφαλίζουν στους συμμετέχοντες:
- Επικοινωνία,
- Δικτύωση και
- Σύναψη επωφελών συμφωνιών.

χώρες που συμμετέχουν
Ανάμεσα στις χώρες, που συνήθως συμμετέχουν, συγκαταλέγονται:
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Ισπανία
Ταϊβάν
Τανζανία
Ταϊλάνδη
Τουρκία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Μεγάλη Βρετανία
Ζιμπάμπουε
Αυστρία
Βέλγιο
Καναδάς
Κίνα
Φινλανδία
Γαλλία
Χονγκ Κονγκ
Ινδία
Ιταλία

Κένυα
Κορέα
Κουβέιτ
Λουξεμβούργο
Μαλαισία
Σιγκαπούρη
Ουγκάντα
Πακιστάν

οφέλη από τη συμμετοχή
 Ανεύρεση νέων αγοραστών,
χονδρεμπόρων και διακινητών σε
όλες τις αγορές της Ανατολικής
Αφρικής.
 Σημαντική προβολή και προώθηση
της φίρμας και της συνολικής
εικόνας της εταιρείας.
 Σύναψη και ενίσχυση σχέσεων με
πελάτες και αντιπροσώπους.
 Λανσάρισμα νέων προϊόντων και
υπηρεσιών σε όλη την αγορά των
χωρών της Ανατολικής Αφρικής.
 Όφελος από ειδικές προσφορές
και ενέργειες προώθησης
προϊόντων.
 Σύναψη τοπικών αλλά διεθνών
επωφελών επαφών.
 Ενημέρωση σχετικά με τις
τελευταίες εξελίξεις και τις νέες
τάσεις στην αγορά.

τι δηλώνουν οι εκθέτες;

 Το 87% ότι εκπληρώθηκαν οι στόχοι συμμετοχής τους.
 Το 85% ότι συμπλήρωσαν ή και ξεπέρασαν τον αναμενόμενο αριθμό
επισκέψεων στο περίπτερό τους κατά τη διάρκεια της τριήμερης Έκθεσης.
 Το 89% ότι η ποιότητα και το ενδιαφέρον των επισκεπτών
ανταποκρίθηκε αλλά και ξεπέρασε τις προσδοκίες τους.
 Το 91% ότι επιθυμούν να μετέχουν και πάλι γιατί εντυπωσιάστηκαν από
το δυναμικό της αγοράς, τη μεγάλη επισκεψιμότητα και τα θετικά
αποτελέσματα που είχαν.

 Το 83% ότι έμειναν ικανοποιημένοι από την υποστήριξη και τις παροχές.

υπολογισμός κόστους (κατά προσέγγιση)
 Ενοικίαση περιπτέρου:
380 $ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 Αεροπορική μεταφορά προϊόντων:
2 ευρώ ανά kg βάρους
(προσεγγιστικά).
 Εκτελωνισμός & Δασμοί:
Υπολογίζονται ανά είδος
προϊόντος.
 Αεροπορικά εισιτήρια προς και
από Κένυα: 700 ευρώ περίπου.
 Διαμονή σε ξενοδοχείο 4*: 150
ευρώ ημερησίως (ημιδιατροφή).
 Διαμονή σε ενοικιαζόμενο
επιπλωμένο διαμέρισμα: 60 – 80
ευρώ το διαμέρισμα ημερησίως.

Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή
κάθε επιπλέον πληροφορίας αλλά και ενεργού υποστήριξης
μετά τη συμμετοχή σας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας
αποστείλουμε μπροσούρες, φόρμες συμμετοχής κ.ά.

Τηλέφωνα: 210 38 10 465 & 210 38 39 259
Ηλεκτρονική δ/νση: info@kenyagreece.com
www.kenyagreece.com

