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ΨΗΦΙΑΚΗ
Θα πραγματοποιηθεί μέσω μίας custom
made πλατφόρμας, 14-18 Ιουνίου 2021.

500 εκθέτες
αναμένεται να
συμμετάσχουν στην
ψηφιακή FOOD EXPO

200 προφίλ εκθετών
έχουν ήδη αναρτηθεί
στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της έκθεσης

✔ Ο
 ι εκθέτες θα πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες
συναντήσεις με Έλληνες και διεθνείς αγοραστές, μέσω video call ή online chat.
✔ Τ
 ο συνολικό κόστος συμμετοχής στην ψηφιακή FOOD
EXPO είναι €500.

77% των επισκεπτών
θεωρεί σημαντική τη
διεξαγωγή και της ψηφιακής έκθεσης*

68% των εκθετών
δήλωσαν ότι προτίθενται
να συμμετάσχουν στην
ψηφιακή έκθεση*

*Online έρευνα σε 888 Ξένους, 690
Έλληνες αγοραστές & 297 Εκθέτες

Η FOOD EXPO ΤΩΡΑ ΚΑΙ

✔ Ο
 ι εταιρίες που θα συμμετάσχουν στην ψηφιακή έκθεση θα μπορούν να προβάλλουν στην σελίδα του
προφίλ τους όλα τα προϊόντα τους με φωτογραφικό
υλικό και βίντεο.
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Η TAILOR MADE

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

της ψηφιακής έκθεσης, θα φέρει σε διαδραστική
και ουσιαστική επαφή τους εκθέτες με χιλιάδες
Έλληνες και ξένους αγοραστές.

Custom made
digital πλατφόρμα

Ονομαστική ή
προϊοντική αναζήτηση

✔ 14.000 σημαντικοί Έλληνες και 16.000 επιλεγμένοι
ξένοι αγοραστές θα λάβουν κωδικό δωρεάν εισόδου
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ψηφιακής έκθεσης.
✔ 15.000 video calls αναμένεται να πραγματοποιήσουν
οι Έλληνες και ξένοι αγοραστές με τους εκθέτες.
✔ Οι αγοραστές θα έχουν πρόσβαση στα προφίλ των
ψηφιακών εκθετών και μετά το τέλος της έκθεσης.

Β2B Meetings
μέσω video call

Διευρυμένο ωράριο
λειτουργίας
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ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ
της ψηφιακής έκθεσης σε στοχευμένους
Έλληνες και ξένους αγοραστές.

✔ Δυναμική καμπάνια στα Social Media στην Ελλάδα
και σε στοχευμένες χώρες του εξωτερικού με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων αγοραστών.
✔ 30.000 Newsletters για την ψηφιακή έκθεση θα αποστείλει η διοργανώτρια εταιρεία σε διεθνείς αγοραστές που διαθέτει στη βάση της.
✔ Digital διαφημιστική προβολή (GDN, Youtube) διάρκειας 4 μηνών σε επαγγελματίες στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Γεωγραφική κατανομή διαφημιστικού budget της digital καμπάνιας

14%
20%

ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΣΙΑ

30%

ΕΥΡΩΠΗ

3%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

2%

ΑΦΡΙΚΗ

31%

ΕΛΛΑΔΑ

S S E N I S U B O D O T YAW W E N A
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Παροχές στους Εκθέτες της FOOD EXPO Digital
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται όλες οι ακόλουθες παροχές:

Ανάρτηση του προφίλ της εκθέτριας εταιρίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της έκθεσης
Δυνατότητα ανάρτησης πολλαπλών προϊοντικών κατηγοριών και υποκατηγοριών
Δυνατότητα ανάρτησης έως και τριών (3) προϊοντικών καταλόγων (σε μορφή PDF)
Ανάρτηση φωτογραφιών προϊόντων με αναλυτική περιγραφή
Δυνατότητα ανάρτησης προφίλ και φωτογραφίας έως και 4 στελεχών του εκθέτη για τις επαφές με τους αγοραστές
Ανάρτηση φωτογραφικού υλικού από εγκαταστάσεις, χώρους παραγωγής κ.λπ
Ανάρτηση εταιρικών και προϊόντικών video
Δυνατότητα ανάρτησης πιστοποιήσεων και βραβείων
Ένδειξη online παρουσίας του εκθέτη σε real time
Δυνατότητα online chat με αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Δυνατότητα πραγματοποίησης οne on one video call με έως 4 στελέχη του εκθέτη ταυτόχρονα
Δημιουργία Ημερολογίου για προγραμματισμό ραντεβού με αγοραστές
Επιλογή Live Video Call εφόσον συμφωνήσουν εκθέτης και αγοραστής

Συνολικό κόστος
συμμετοχής στην
ηλεκτρονική έκθεση

500 €
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Δηλώστε τώρα συμμετοχή
T. 210 5242100 E. sales@forumsa.gr

