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B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 2017 ςτην Πολωνία 
Oι ελληνικζσ επιχειρήςεισ ζχουν την δυνατότητα 

προκαθοριςμοφ ςυγκεκριμζνων Β2Β επαγγελματικών 
ςυναντήςεων με Πολωνικζσ επιχειρήςεισ τροφίμων και ποτών. 

 
 

Κατηγορίεσ επαγγελματιών &  ημ/νία διεξαγωγήσ ςυναντήςεων: 
τισ επαγγελματικζσ ομάδεσ περιλαμβάνονται ειςαγωγείσ, 
χονδρζμποροι-διανομείσ, αγοραςτζσ supermarket, brokers-agents, food 
servers,  καταςτιματα deli, κάβεσ και μεγάλα εςτιατόρια. 
Οι επαγγελματικζσ ςυναντήςεισ θα πραγματοποιηθοφν εντόσ του 2017 
ςε 2 διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ: 
 
1η   περίοδοσ  8 Ιουνίου 2017   
τισ επαγγελματικζσ κατθγορίεσ  περιλαμβάνονται επαγγελματίεσ του 
χϊρου τροφίμων & ποτϊν από τθν Βαρςοβία τθν Κρακοβία, το 
Βρότςλαβ, το Πόηναν, το Γκντάνςκ και το Λοτη. 
 
2η  περίοδοσ   1 Δεκεμβρίου 2017  
τισ 1 Δεκεμβρίου κα πραγματοποιθκοφν ςυναντιςεισ με 
επαγγελματίεσ του χϊρο τροφίμων και ποτϊν από τθν Πολωνία αλλά και 
τισ γειτονικζσ χϊρεσ τθσ Πολωνίασ .  
 
Μεταξφ γειτονικϊν χωρϊν περιλαμβάνονται: 

 Γερμανία, Σςεχία, λοβακία, Ουκρανία, Λευκορωςία, Λικουανία 
και Ρωςία. 

τισ 2 & 3 Δεκεμβρίου κα πραγματοποιθκεί το 2ο GREEK FOOD SHOW 
ςτο PGE NARODOWY  ςτθν Βαρςοβία (www.greckapanorama.pl).  
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Συνοπτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών ςυναντήςεων 
Οι ςυναντιςεισ των επιχειριςεων πραγματοποιοφνται ςτο Palace of 
Culture & Science, ςτο κζντρο τθσ Βαρςοβίασ, ςε ζνα από τα 
ςθμαντικότερα ιςτορικά κτίρια (http://www.pkin.pl/eng/tourist-zone-
observation-decky). Η διάρκεια των επαγγελματικϊν ςυναντιςεων είναι 
15’ και κα πραγματοποιθκοφν από τισ 11.00 πμ μζχρι τισ 06.00 μμ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Οι παροχζσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ Β2Β ςυναντήςεισ είναι οι 
παρακάτω: 
 

 1 τραπζηι ςυναντιςεων 

 2 καρζκλεσ 

 Παροχι ρεφματοσ (για laptop υπολογιςτι) 

 Παροχι Internet Wi Fi 

 Τπθρεςία υποδοχισ - Reception  

 Δυνατότθτα θ κάκε επιχείρθςθ να φζρει το δικό τθσ Stand Alone 
Banner για να το τοποκετιςει δίπλα ςτο τραπζηι του 

 Η κάκε επιχείρθςθ κα πρζπει να φζρει το ζντυπο και 
ενθμερωτικό υλικό τθσ κακϊσ και δείγματα προϊόντων 

 Κακ όλθ τθν διάρκεια των επαγγελματικϊν ςυναντιςεων κα 
προςφζρεται καφζσ, νερό, χυμοί - αναψυκτικά (μικρό buffet) 

 Επίςθσ κα υπάρχει διακοπι για μεςθμεριανό, lunch break 

 Ο αριθμόσ των ραντεβοφ είναι  8 – 15, ενϊ ο ελάχιςτοσ 
εγγυθμζνοσ αρικμόσ ςυναντιςεων για κάκε ελλθνικι επιχείρθςθ  
είναι  8  ραντεβοφ 
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Κόςτοσ ςυμμετοχήσ  

Επιχειρηματικζσ Συναντήςεισ 08.06.2017, Βαρςοβία: 
Κόςτοσ υμμετοχισ: 800€* 
 ή 640€ μζχρι 15 Μάιου 2017 

 
Επιχειρηματικζσ Συναντήςεισ 08.06.2017  και 01.12.2017, Βαρςοβία: 
Κόςτοσ υμμετοχισ 2 Χ 800€ = 1.600€   
Ειδικι τιμι = 1.400€* 
 ή 1.120€ μζχρι 15 Μάιου 2017 

 
Για επιχειρήςεισ που ήδη ζχουν περίπτερο ςτην Ζκθεςη 2η GREEK 
FOOD SHOW (02-03.12. 2017): 
Κόςτοσ υμμετοχισ ςτισ επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ: 500€* 
 
 
 Τρόποσ πληρωμήσ: 50% με τθν ανάκεςθ και εξόφλθςθ μζχρι 15 

Μαΐου 2017 για τθν 1θ περίοδο και για τθν 2θ περίοδο 30.09.2017 
 Σημείωςη: * δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ 
 
 
 
Όροι Συμμετοχήσ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει μζχρι 15 Μαΐου 2017: 

 Να αποςτείλουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυμπλθρωμζνθ 

 Να ζχουν εξοφλιςει το κόςτοσ ςυμμετοχισ τουσ 

 Να αποςτείλουν προφίλ τθσ εταιρίασ ςτα Αγγλικά 

 Ζωσ και 22 Μαΐου 2017 κάκε επιχείρθςθ που ςυμμετζχει ςτισ 
επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ τθσ 8θσ Ιουνίου, κα λάβει 
ολοκλθρωμζνθ λίςτα των εταιριϊν τθσ Πολωνίασ που ζχουν 
δθλϊςει ενδιαφζρον ςυνάντθςθσ, ενϊ για τισ ςυναντιςεισ τθσ 1θσ 
Δεκεμβρίου 2017, θ ολοκλθρωμζνθ λίςτα κα αποςταλεί ζωσ και τισ 
20 Νοεμβρίου 2017. 

 
 


