Покана за посетител специалист на Food Expo 2022 Атина
Здравейте,
С настоящото писмо-покана бихме искали да привлечем Вашето внимание към специализираното
изложение Food Expo 2022 и да Ви поканим да го посетите като специалист /hosted buyer/.
FOOD EXPO ще се проведе от 12 до 14 март в METROPOLITAN EXPO Атина и има за цел да свърже
производителите на храни и напитки, които участват като изложители, с международни и гръцки посетители
специалисти в т.ч.
 Собственици / управители на супер- и хипермаркети, търговски вериги, минимаркети
 Вносители на храни и вино
 Търговци на едро / Дистрибутори
 Собственици на магазини за органични и био продукти
 Собственици / управители на ресторанти / кетъринг фирми / винени барове
 Собственици / управители на хотели / мениджъри на ресторанти, хранителни обекти.
Като посетител-специалист, организаторът FORUM SA ще Ви предостави следното:
 Пълно или частично покритие на самолетен билет
 Безплатно хотелско настаняване в хотел 4/5 звезди
 Безплатен транспорт до и от изложбения център
 Достъп до онлайн платформа MatchMaking за предварително насрочване на B2B срещи.
При интерес за участие като посетител-специалист, моля, отговорете с кратко потвърждение на
настоящия е-мейл адрес : international@viaexpo.com

Посещавайки FOOD EXPO 2022, Вие ще имате възможността да:
 Срещнете водещи доставчици и производители на храни и напитки и да се свържете отново с тях след
почти две години отсъствие на физически изложби
 Участвате в B2B срещи с международни и гръцки изложители
 Разгледате голяма гама от продукти и услуги, събрани на едно място, спестявайки време и пари
 Откриете традиционни, местни гръцки и средиземноморски храни и напитки и да предоставите на бизнеса
си конкурентно предимство.

Условия за достъп до изложбения център:
• Входът в изложбен и конгресен център (административни офиси и павилиони) ще бъде разрешен
изключително с документ, удостоверяващ ваксинация или сертификат за възстановяване Green Pass.
Посетителите винаги трябва да носят със себе си личната си карта или паспорт, тъй като това е необходимо за
проверка на самоличността им във връзка със сертификата.
*GreenPass се счита национален сертификат за ваксинация/възстановяване от SARS-COV-2 или цифров
сертификат COVID-19 на ЕС.
• Задължително използване на маски за лице за всички посетители по време на посещението и престоя им в
павилионите.
• Дистанция най -малко 1,5 метра.
Оставаме на разположение!
Поздрави!
Maйя Кръстева
0885229707
Виа Експо
www.viaexpo.com

