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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ 
 
 

Προσκαλούμε  τις ελληνικές επιχειρήσεις  του κλάδου τροφίμων    

στην  επιχειρηματική αποστολή 7-11 Φεβρουαρίου 2022 στη Μόσχα 

 

 

 

 Ξεχάστε τις κλασικές συμμετοχές στις εκθέσεις!  

 Ξεχάστε υπέρογκα κόστη! 

 Ξεχάστε αναποτελεσματικά ταξίδια! 
 

 

Λάβετε μέρος στην PRODEXPO-2022, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση τροφίμων και 

ποτών της Ρωσίας  

❖ στο πολυμορφικό διαδραστικό πρόγραμμα προβολής και προώθησης προϊόντων και 

επιχειρήσεων  

❖ στο ενιαίο, άρτια δομημένο ελληνικό περίπτερο του Ινστιτούτου Μεσογειακής 

Κουλτούρας 

❖ Με διαφημιστική προβολή των επιχειρήσεων ένα μήνα πριν ξεκινήσει η έκθεση 

❖ Με ελληνορωσόφωνα στελέχη  με άπταιστη κατάρτισή τους επάνω στα ελληνικά προϊόντα 

❖ Με ειδική συμμετοχή στο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης 

❖ Με μελετημένο και προγραμματισμένο networking με τους επιχειρηματικούς ομολόγους  

❖ Με συμμετοχή Ρωσικών ΜΜΕ & bloggers από τους κλάδους γαστρονομίας, τουρισμού, 

υγείας, tasty experts, lifestyle, κα. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3σε1

Συμμετοχή στο                    
ελληνικό περίπτερο στην             

Prodexpo-2022

Διαδραστική παρουσίαση 
ελληνικών προϊόντων               

από  Έλληνα Σεφ 

Networking με τις               
ρώσους εκπροσώπους              
του κλάδου τροφίμων

mailto:mediterraculture@gmail.com
http://www.mediterraculture.com/
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Η παρουσίαση του «Μεσογειακού καλαθιού» με αντιπροσωπευτικό σύνολο ελληνικών προϊόντων 

πραγματοποιείται για στοχευμένο επαγγελματικό κοινό και επικεντρώνεται στην ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων, της μοναδικότητας των ελληνικών προϊόντων και στην πολύτιμη 

επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής στην υγεία και μακροζωία των πιστών ακολούθων της, 

αποσκοπώντας στη δημιουργία υψηλού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του κλάδου και 

τους καταναλωτές. 
 

Έλληνας Σεφ αναλαμβάνει να ετοιμάσει διάφορα πιάτα μπροστά στους παρευρισκόμενους  Ρώσους 
εισαγωγείς, διανομείς, χονδρεμπόρους και εκπροσώπους αλυσίδων, συνδυάζοντας με μοναδικό 
γευστικό τρόπο τα προϊόντα που μετέχουν στην παρουσίαση με σκοπό να δείξει όχι μόνο την 
νοστιμιά της ελληνικής κουζίνας και την ευκολία χρήσης των ελληνικών προϊόντων,  αλλά και να 
αφήσει ανεξίτηλο γευστικό αποτύπωμα  στους προσκεκλημένους, ώστε να αναζητηθούν αυτά τα 
προϊόντα στη συνέχεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ για να ετοιμαστούν πια στις κουζίνες των 
σπιτιών και να μεταδοθούν σε όλο και περισσότερους  Ρώσους καταναλωτές.   
 

Πέρα από τις ειδικές προσκλήσεις, το γεγονός της παρουσίασης θα επικοινωνηθεί σε όλους τους 
συμμετέχοντες της έκθεσης από την οργανωτική επιτροπή της έκθεσης στο πλαίσιο ειδικής 

συμφωνίας διαφήμισης της εκδήλωσης. 
 

Το «Μεσογειακό Καλάθι» συγκεντρώνει  16 κατηγορίες ελληνικών προϊόντων: 
 

 

ελαιόλαδο
φρούτα 

τυποποιημένα, 
κομπόστες

ρύζια 

μακαρόνια

οξοποιία, κρέμες 
βαλσάμικες, 

άρτυμα

βιολογικά
σάλτσες,

chantey
ελιές

λαχανικά 
τυποποιημένα, 

antipasti

κρασί, 
οινοπνευματώδη 

αρτοποιήματα 
αλμυρά, πίτες

μαρμελάδες, 
γλυκά 

κουταλιού,

αρτοποιήματα 
γλυκά

αναψυκτικά

χυμοί

τσάι, αφέψημα, 
ροφήματα

βότανα, 
μπαχαρικά, 

αλάτι

γλυκά, 
σοκολατοειδή

Δηλώστε συμμέτοχη σε ένα μοναδικό στρατηγικό πρότζεκτ 
& επωφεληθείτε από άμεσο και πρακτικό αποτέλεσμα 
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Επιπλέων, στο πλαίσιο της παρουσίασης διοργανώνονται: 
 

• Προγραμματισμένες συναντήσεις Β2Β 
Για την ολοκλήρωση της εικόνας για την αγορά οι συμμετέχοντες της αποστολής θα μπορέσουν να 
πραγματοποιήσουν της προσωπικές επαφές και απευθείας επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B)  με 
τους δυνατότερους κλαδικούς παίκτες της Ρωσικής αγοράς.  
Οι Έλληνες παραγωγοί θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και θα μπορέσουν να αφήσουν δείγματα 
στους Ρώσους για την περεταίρω εκτίμηση.  
Εξασφαλίζεται διερμηνεία στις συναντήσεις, καθώς και μετάφραση του προφίλ της εταιρείας στα 
Ρωσικά.  
 

• Επισκέψεις στα σημεία επαγγελματικού ενδιαφέροντος 
Ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τους επιχειρηματίες & τις εταιρείες, οι οποίοι θέλουν να 
σχηματίσουν μια πραγματική γνώμη για την αγορά, είναι οι επισκέψεις σημείων επαγγελματικού 
ενδιαφέροντος όπου θα μπορέσουν να μάθουν για το πώς δημιουργείται η τιμή για το αντίστοιχο 
με το δικό τους προϊόν, για την τοποθεσία των προϊόντων  (merchandising) στην Ρωσίας, καθώς και 
για την γκάμα των ανταγωνιστικών προϊόντων η οποία θα υπάρχει στην αγορά την στιγμή της 
επίσκεψης. 
 
 

• Κόστος συμμετοχής (χωρίς ΦΠΑ): 
▪ Συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή 3σε1 – 1800€ 
▪ Συμμετοχή μόνο στην παρουσίαση  – 970€ ανά εταιρία/κατηγορία προϊόντων 
▪ Συμμετοχή μόνο στο ενιαίο stand - 970€ ανά εταιρία/κατηγορία προϊόντων 
▪ Registration fee (καταχώρηση της επιχείρησης στον κατάλογο της έκθεσης) – 440€ 
▪ Προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις – τρόφιμα: 250€/συνάντηση & ποτά: 350€/συνάντηση 
▪ Επίσκεψη σημείων επαγγελματικού ενδιαφέροντος – 90€/σημείο, ή 50€/ώρα. 
 

• Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται: 
Αεροπορικά, διαμονή, διατροφή, μεταφορές εντός Ρωσίας και κόστος έκδοσης βίζας 
* Υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης της πρόσκλησης για την έκδοση της βίζας, καθώς και της 
προνομιακής τιμής για τη διαμονή και μεταφορά εντός της πόλης  κατόπιν αιτήματος.  
* Στη αποστολή μπορεί να συμμετέχει 1 εκπρόσωπος ανά εταιρεία. Η συμμετοχή επιπλέον 
εκπροσώπων χρεώνεται 490€/άτομο 
 
 

Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα. Μην διστάσετε να  ζητήσετε 
επιπλέον πληροφορίες στο mediterraculture@gmail.com αναφέροντας το όνομα της εταιρείας, τα 
προϊόντα που παράγετε, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 
 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 24/12/2021.    

Δηλώστε συμμέτοχη ΕΩΣ 24/12/2021 σε ένα μοναδικό στρατηγικό πρότζεκτ 
& επωφεληθείτε από άμεσο και πρακτικό αποτέλεσμα 
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