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286 Chase Road, London N14 6HF



Αποκτήστε μόνιμο γραφείο προώθησης εξαγωγών στο Λονδίνο

Ενδυναμώστε την εταιρική σας εικόνα

Παρουσιάστε νέα καινοτόμα προϊόντα

Κατακτήστε την αγορά της Μ. Βρεττανίας

∆ίκτυα διανομής

Super market

Mini market

Εταιρείες εισαγωγικές τροφίμων και ποτών

Εταιρείες μαζικής εστίασης

Προβολή και ενημέρωση επιχειρήσεων στο Λονδινο

Παροχή ∆ιερμηνέα
Κάθε εκθέτης ο οποίος επισκέπτεται το 
εκθεσιακό χώρο θα μπορεί να κάνει 
χρήση διερμηνέα ούτως ώστε  να 
απλοποιηθεί η επικοινωνία με τους 
ξενόγλωσσους επαγγελματίες.



Κύριοι,

Η B&B PUBLISHING ADVERTISING  μετά την μεγάλη επιτυχία του 
“TRIIRIS” EXHIBITION CENTER NEW YORK , έρχεται να κατακτήσει την 
ευρωπαϊκή αγορά εγκαινιάζοντας  το δεύτερο μόνιμο εκθεσιακό κέντρο 
Ελληνικών και Κυπριακών εξαγωγικών επιχειρήσεων, προϊόντων σούπερ 
μάρκετ. Στην συνοικία  SOUTHGATE του Λονδίνου, στην έξοδο του 
London Underground της PICADILLY LINE πρόκειται να λειτουργήσει το 
“TRIIRIS” EXHIBITION CENTER LONDON.

Όπως είναι γνωστό η Μεσογειακή κουζίνα με κορωνίδα την Ελληνική 
γαστρονομία, μέσα από την απλότητα αλλά ταυτόχρονα και την 
πολυπλοκότητά της στην διατροφή αλλά και στην γαστρονομία, τείνει να 
κρατήσει τα σκήπτρα στις διατροφικές συνήθειες σε όλο τον κόσμο.

Τα ελληνικά προϊόντα καταγράφουν την ιστορία και την Ελληνική 
παράδοση, γίνονται έκφραση ζωής και φιλοσοφίας, Πολιτισμός και τέχνη, 
καταργούν χρονικές αποστάσεις και είναι οι πρεσβευτές της Ελλάδος σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Οι άριστες πρώτες ύλες, οι ιδανικές 
κλιματολογικές συνθήκες, η απίστευτη βιοποικιλότητα σε συνδυασμό με 
την υψηλή τεχνογνωσία αλλά και τις ποιοτικές γραμμές παραγωγής, 
δημιουργούν προϊόντα τα οποία αποσπούν ∆ιεθνή βραβεία και κατακτούν 
βήμα-βήμα τις ∆ιεθνείς αγορές.

Σήμερα ο κλάδος των τροφίμων είναι ο πλέον δυναμικός μοχλός 
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας,  και η τρέχουσα οικονομική κρίση 
κάνει ακόμη πιο  επιτακτική την ανάγκη για εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να είναι πια μονόδρομος.

Η B&B PUBLISHING ADVERTISING δημιουργεί ένα ακόμη πρωτοποριακό 
κέντρο προώθησης ελληνικών προϊόντων,  και δίνει την δυνατότητα σε 
κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων και 
ποτών να έχει ένα δικό της meeting point  στην καρδιά του Λονδίνου.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο κέντρο προώθησης ελληνικών 
τροφίμων και ποτών “TRIIRIS” EXHBITION CENTER LONDON
 με ελληνικό άρωμα και γεύση στην καρδιά του Λονδίνου.

Βασίλης Αντζουλής

Ίκαρος  Νάστος

Αναστασία Σαλιβέρου

Με εκτίμηση



Κάθε εκθέτης θα προβάλλεται στον οδηγό 
εκθετών του TRIIRIS LONDON EXHIBITION 
CENTER με πληροφοριακό κείμενο. Επίσης αν 
θέλει θα μπορεί να προβάλλεται και με 
διαφημιστική καταχώρηση. Ο οδηγός θα 
κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή.

Τιμοκατάλογος 4χρωμου οδηγού.
Ολοσέλιδη καταχώρηση 400 ευρώ.
½  σελίδας 250 ευρώ. 
∆ιακεκριμένες σελίδες 500 ευρώ.
Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται Φ.Π.Α. 23%

Οδηγός εκθετών



Τα εγκαίνια του εκθεσιακού κέντρου θα πραγματοποιηθούν 
στις 8 Ιουλίου 2013, με προσκεκλημένους επίσημους 
εκπροσώπους του Λονδίνου, της Ελληνικής και Κυπριακής 
ομογένειας αλλά και επαγγελματιών του κλάδου τροφίμων. 
Η τελετή των εγκαινίων θα καλυφτεί από τα ΜΜΕ Ελλάδος 
και Λονδίνου.  

Η έναρξη της διαμόρφωσης των περιπτέρων θα αρχίσει 
από την 1 Ιουνίου 2013.

Γενικές πληροφορίες



ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ



• Stand διαστάσεις 1Μ Πλάτος / 2,15Μ Ύψος / 0,5Μ Βάθος
 3.200 ευρώ ετησίως. 

• Stand διαστάσεις 2Μ Πλάτος / 2,15Μ Ύψος / 0,5Μ Βάθος
 5.850 ευρώ ετησίως.

• Stand διαστάσεις 3Μ Πλάτος / 2,15Μ Ύψος / 0,5Μ Βάθος 
 8.850 ευρώ ετησίως.

Η εταιρεία Amcfairs  η οποία 
διαθέτει εξαιρετικό επιτελείο 
αρχιτεκτόνων και διακοσμητών 
έχει αναλάβει την κατασκευή των 
stand.
Ο εκθέτης ο οποίος επιθυμεί να 
κατασκευάσει stand μπορεί να 
επικοινωνήσει απ’ ευθείας με την 
εταιρεία κατασκευής στο 
2102754938.  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Προτασεις περιπτερών

Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 23%. Επίσης περιλαμβάνεται στην ανωτέρω τιμή η μεταφορά των 
εκθεμάτων από την Ελλάδα στον εκθεσιακό χώρο του Λονδίνου και η τοποθέτηση τους στο stand.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Triiris Market UK Ltd
 Southate Office Village, Block D, Ground Floor, 286 Chase Road, London N14 6HF
 Β&Β Αναξαγόρα1 - Ταύρος
 τηλ.: 2103820658 - 2103838648 - e-mail: exhibitions.gr@gmail.com
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