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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
1.FOOD & DRINK EXPO
2.FARM SHOP & DELI SHOW
3.HEALTHY & NATURAL SHOW
4.FOODEX MANUFACTURING SHOW
5.NATIONAL CONVENIENCE SHOW
6.LOW 2 NO BEV SHOW
7.DARK KITCHENS SHOW
8.INGREDIENTS SHOW

Η συμμετοχή στο μεγαλύτερο event της αγοράς
τροφίμων και ποτών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει
πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση σας, καθώς
προβάλλεστε ακριβώς εκεί που είναι όλοι όσοι
επιθυμείτε να συνεργαστείτε.

Την έκθεση επισκέπτεται το μεγαλύτερο ποσοστό των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους
λιανεμπορίου και HORECA του Ηνωμένου Βασιλείου,
ψάχνοντας νέα προϊόντα, νέες συνεργασίες και
επιβεβαιώνοντας τις ήδη υπάρχουσες. 

•Συμμετοχή σε Ομαδικό Περίπτερο
•Ανεξάρτητο stand
•Συμμετοχή στο info kiosk BITES OF GREECE

Η RECO EXPORTS, ως αδειδοδοτημένος διανομέας
τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο,
μπορεί να υποστηρίξει την διανομή
μεμονωμένων καταστημάτων λιανικής αλλά και
να αποτελέσει τον αντιπρόσωπο σας για την
καλύτερη διείσδυση των προϊόντων στην αγορά. 



ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωφελείστε από τα 160 χρόνια εμπειρίας στον
κλάδο της διοργανώτριας εταιρείας, William Reed.

Προβάλλεστε στους σωστούς ανθρώπους, στο σωστό
μέρος, τη σωστή στιγμή, για να εξασφαλίσετε
μελλοντικές συνεργασίες.

Είναι το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς.

Είναι το ιδανικό μέρος για να λανσάρετε νέα προϊόντα, 
να εδραιώσετε υπάρχουσες σχέσεις, να συνδεθείτε με
υποψήφιους πελάτες και να χτίσετε νέες συνεργασίες.

Είναι η μοναδική επαγγελματική έκθεση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο που συγκεντρώνει όλους τους 
αγοραστές, όλων των καναλιών διανομής 
στην αγορά.

Την εκδήλωση επιμελούνται οι πιο βραβευμένοι 
επαγγελματίες, για να ενώσουν όλο τον κλάδο 
σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

2.2 εκατομμύρια 

Με τη συμμετοχή στην έκθεση UK Food & DrinkShows
επωφελείστε από τους

μοναδικούς χρήστες των υπηρεσιών 
της William Reed

Οι εκθέσεις συνδυάζουν τη δύναμη ηγετικών ονομάτων
του χαρτοφυλακίου της William Reed:

1.8 εκατ.
Διαδυκτιακές 

Επισκέψεις

250+ χιλ.
Συνδρομητές σε

Newsletters

360+ χιλ.
Followers

κοινωνικών δικτύων



RETAIL

HORECAΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:



ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ:

Aldi • Amazon • Asda • Ask Italian • Best Western • Bestway • Bidfood • Blue Diamond Garden Centres •  Booker • Booths • Boots •
Brakes • Budgens • Burger King • Center Parcs • Cineworld • Coca Cola • Compass  Group • Co-op • Costa Coffee • Costco •
Costcutter • Cote Brasserie • Danone • Deliciously Ella • Diageo • Dobbies Garden Centres • Drayton Manor Resort • Fullers

Smith and Turner • Greene King • Groupon • Harvester • Hello Fresh • Holland & Barrett • Houses of Parliament • Londis • Marks &
Spencer •  Mars Wrigley • Mindful Chef • Mondelez • Morrisons • NHS • National Trust • Network Rail • Next • Nisa • One Stop •
PepsiCo • Pilgrim Foodservice • Premier Foods •  Roadchef • Sainsburys • Sodexo • Spar • Starbucks Coffee Company •

Stonegate Group • Tesco • The Belfry • The Inns Co  Group • The Ivy • TK Maxx • Virgin • Waitrose • Welcome Break •
Wetherspoons • Whitbread

66%
Ποιους θα συναντήσετε

Ανώτατα 
διοικητικά  στελέχη

26% 8%

30% 30% 25% 15%

Ανώτερα 
διοικητικά στελέχη Άλλο

Επισκέπτες ανά τομέα

Υπηρεσίες
Τροφίμων

Παραγωγή Χονδεμπόριο &
Λιανεμπόριο

Εξειδικευμένο
εμπόριο

30% σημαντικοί
αγοραστές από αλυσίδες

καφέ,catering, μεγάλες
αλυσίδες HORECA

 

30% αγοραστές βιομηχανίας
τροφίμων που αναζητούν
συστατικά, συσκευασίες,
εξοπλισμό και υπηρεσίες.

25% διανομείς και
αγοραστές από τον κλάδο

του λιανεμπορίου.

15%  διανομείς και
αγοραστές από την αγορά

του εξειδικευμένου
λιανεμπορίου.

Το 93% των επισκεπτών
της Food & Drink Expo

επηρεάζουν ή είναι
υπεύθυνοι για την τελική

απόφαση αγοράς

77% 75%
των εκθετών

κάνουν νέες επαφές

Κατά μέσο όρο οι εκθέτες αναμένεται να κερδίσουν 

£160.000

των εκθετών αποκτούν
νέους συνεργάτες

από συμφωνίες που θα κάνουν με επισκέπτες της έκθεσης



Για πάνω από τρεις δεκαετίες, η Food & Drink
Expo είναι η κυριότερη έκθεση για την αγορά
του Ηνωμένου Βασιλείου, το μέρος όπου
συναντάται όλος ο κλάδος των Τροφίμων και
Ποτών. 

Με την υποστήριξη του περιοδικού «The
Grocer», η έκθεση αποτελεί το ιδανικό
περιβάλλον  για να συναντηθείτε με τους
σημαντικούς αγοραστές τροφίμων και
ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν προσφέρετε λύσεις επεξεργασίας ή
συσκευασίας στον κλάδο Τροφίμων &
Ποτών του Ηνωμένου Βασιλείου, η Foodex
Manufacturing Solutions είναι η δική σας
έκθεση.

Η συμμετοχή σας σε αυτή, σας δίνει τη
μοναδική δυνατότητα να  γνωρίσετε
ιδιαίτερα σημαντικούς αγοραστές και
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Η Farm Shop & Deli Show είναι η κορυφαία έκθεσητου
Ηνωμένου Βασιλείου για χειροποίητα, τοπικά, εξειδικευμένα
τρόφιμακαι  ποτά, καθώς και είδη δώρων, τεχνολογία και
εξοπλισμό.
Η συμμετοχήτης επιχείρησης σας σε έναν πολύ εξειδικευμένο
τομέα λιανικής είναι υποσχόμενη αλλά έχει προκλήσεις. 
Πώς παρουσιάζετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας
αποτελεσματικά στο σωστό κοινό;
Εκεί παρεμβαίνουμε εμείς!

Η συγκεκριμένη έκθεση απευθύνεται σε
αγοραστές προϊόντων υγιεινής διατροφής
και φυσικών προϊόντων. Προσβάσιμη από
κάθε σημείο του εκθεσιακού χώρου,
προσελκύει σημαντικούς αγοραστές και
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και αποτελεί
σημαντικό τόπο δικτύωσης του κλάδου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η Healthy
& Natural προβάλλεται σε σημαντικό βαθμό,
τόσο από το προωθητικό υλικό όσο και
εντός του εκθεσιακού χώρου. 

Περίπου 6.000 επισκέπτες 
παρακολουθούν το National 
Convenience Show από όλο το
Ηνωμένο Βασίλειο και από κάθε είδους
κατάστημα, από ανεξάρτητους μέχρι
ομάδες παραγωγών, franchise μέχρι
μεμονωμένα καταστήματα.

Με την παράλληλη διεξαγωγή του
Συνεδρίου ACS, καμία άλλη
εκδήλωση δεν σας δίνει την
ευκαιρία να γνωρίσετε τόσους
λιανοπωλητές τόσο εύκολα και
γρήγορα. 



ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ANEΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ομαδική συμμετοχή στο Εθνικό Περίπτερο. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Info counter με το λογότυπο και το όνομα της εταιρείας σας 
1 σκαμπό και 2 επιτοίχια ράφια ή 1 προθήκη
Γραφιστικά στα πάνελ του Περιπτέρου
Μοκέτα χώρου, φωτισμός, καθαρισμός
Κόστος μεταφοράς από Ασπρόπυργο έως την έκθεση, χωρίς επιστροφή
εκθεμάτων
Έξοδα εκτελωνισμού και ασφάλισης για έως 3 κιβώτια 40Χ30Χ30
Κόστος συμμετοχής και εγγραφής
Απεριόριστος αριθμός προσκλήσεων
Απλή εισαγωγή στον κατάλογο και τον on-line οδηγό της έκθεσης
Εφαρμογή Data App για άμεση συλλογή στοιχείων επισκεπτών
Παρασκευή μικρογευμάτων με τα προϊόντα των συμμετεχόντων από
Βρετανό σεφ εντός του Εθνικού Περιπτέρου
Event δικτύωσης με Βρετανούς επαγγελματίες, αποκλειστικά για
τους Έλληνες εκθέτες

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ RECO EXPORTS
Ως αδειοδοτημένοι διανομείς τροφίμων και ποτών μπορούμε
να υποστηρίξουμε την διανομή μεμονωμένων καταστημάτων

λιανικής από ζητήσεις που θα προκύψουν στην έκθεση, 
αλλά και να αποτελέσουμε στο μέλλον τον αντιπρόσωπο σας
για την καλύτερη διείσδυση των προϊόντων σας στην αγορά.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

£ 1.950



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τ: +30 2312 315310
Ε: events@reco-exports.gr
W: reco-exports.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.foodanddrinkexpo.co.uk ή να επικοινωνήσουν
με την RECO EXPORTS στο +30 231 231 5310.

Η RECO EXPORTS αποτελεί τον αποκλειστικό εκπρόσωπο της WILLIAM
REED για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Υπό την Αιγίδα:

Σε συνεργασία:

Με την Υποστήριξη:

https://reco-exports.gr/
https://www.naturalproducts.co.uk/

