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ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η Διεθνής Έκθεση “FOOD & BEVERAGE ASIA”(FHA) από το 2023 
διοργανώνεται ετησίως στον Εκθεσιακό χώρο Singapore Expo, στην 
Σιγκαπούρη.  

Πρόκειται για μια σημαντική εμπορική έκθεση, συνώνυμη με τη βιομηχανία 
τροφίμων και φιλοξενίας στην Ασία. Μέσα από 44 χρόνια ανάπτυξης, η FHA 
μεγάλωσε αλματωδώς και έχει κερδίσει τη φήμη της ως την πιο 
ολοκληρωμένη διεθνή εμπορική έκθεση τροφίμων και φιλοξενίας στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
εμπορικών επισκεπτών από όλες τις γειτονικές στη Σιγκαπούρη χώρες, των 
οποίων ο πληθυσμός ξεπερνάει τα 300 εκ. καταναλωτές. 
 
Για να ικανοποιήσει τις ποικίλες ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και 
φιλοξενίας, η FHA προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών 
μέσω των 6 εξειδικευμένων εκδηλώσεών της : 

➢ Food and Beverage 
➢ Food Ingredients 
➢ Food technology 
➢ F & B start up village 
➢ Halal specialized zone  
➢ Wines and spirits  

 
Στον εκθεσιακό χώρο συνδιοργανώνεται και η γνωστή έκθεση Prowine 
Asia- αποκλειστικά για οίνους και oινοπνευματώδη. 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (2022) 
 

➢ Συνολικός εκθεσιακός χώρος :  60.000 τ.μ. 
➢ Σύνολο εκθετών: 3.466 από 76 χώρες/περιοχές και 72 εθνικές 

συμμετοχές  
➢ Σύνολο επισκεπτών: 81.896  από 120 χώρες  
➢ Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 55.433 (40% από το εξωτερικό) 

 

 

Πληροφορίες: 
Κατερίνα Αναγνωστοπούλου 

Βιβή Φωτεινάκη 

T: 210 33 55 767, 2103355770 

Email: 
k.anagnostopoulou@eg.gov.gr,  

p.foteinaki@eg.gov.gr 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 

420 €/ τ.μ. (πλέον Φ.Π.Α) + 486 € 
Marketing package/εκθέτη 

Τα γωνιακά περίπτερα θα  

επιβαρυνθούν με 10% επιπλέον / 
τ.μ. 

Συμμετοχή με το ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ 
ΕΞΩ 

970 €/τ.μ. + 486 € Marketing 
package/εκθέτη 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

               ΜΕΧΡΙ 31.1.2023  

 
 

https://www.fhafnb.com 

mailto:k.anagnostopoulou@eg.gov.gr


 

Γιατί στην FHA 
 

• Η Σιγκαπούρη εισάγει πάνω από το 90% των τροφίμων της λόγω 

ανυπαρξίας εκτάσεων γης για γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

• Έχει μια εξαιρετικά αναπτυγμένη ανοικτή και προσανατολισμένη 

στο εμπόριο οικονομία της αγοράς λόγω της σχετικά εύκολης 

πρόσβασης στην αγορά και των ελάχιστων εμπορικών φραγμών. 

• Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολυπληθών αγορών γειτονικών 

χωρών (Ινδονησία, Μαλαισία, κλπ). 

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για γαλακτοκομικά 

προϊόντα, υγιεινή διατροφή, βιολογικά τρόφιμα και προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 
• Το κόστος ανέρχεται σε 420 € / τ.μ.. Στο τελικό κόστος 

προστίθεται και 486 € Registration fee (υποχρεωτικό για κάθε 

εκθέτη).  

• Τα γωνιακά περίπτερα θα επιβαρυνθούν με 10% επιπλέον ανά 

τ.μ. (σημειώνεται ότι το επιπλέον 10% θα πληρωθεί στην 

εξόφληση μετά τη  χωροθέτηση των περιπτέρων). Η πληρωμή 

του επιπλέον ποσού με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση 

δεν εξασφαλίζει γωνιακό περίπτερο.  

• Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα  (π.χ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ 

κλπ)  το κόστος  συμμετοχής είναι 970 €/τ.μ.+  €486 Reg. fee 

• Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.   

Το  κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:   
•  Ενοίκιο χώρου 

• Κατασκευή περιπτέρου με βασικό εξοπλισμό stand    

• Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου 

• Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του  ENTERPRISE GREECE SA 

• Καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης  

• Παροχή στοιχείων για την αγορά 

 
Στην τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται η μεταφορά στην έκθεση εκθεμάτων 

ή/και εξοπλισμού ούτε  επιστροφή τους 

 

 

ΟΡOΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να στείλουν  την αίτηση  συμμετοχής τους 
με τα αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα. 
Στη συνέχεια για να ολοκληρωθεί η δέσμευση του χώρου, θα πρέπει να 
καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 35% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για την οποία 
θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση. Ειδικότερα, θα σταλεί ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί 
τόσο για την πληρωμή της προκαταβολής όσο και για την εξόφληση. Σε καμιά περίπτωση, η κατάθεση της 
προκαταβολής δεν σημαίνει δέσμευση συγκεκριμένων τετραγωνικών, παρά μόνο δέσμευση συμμετοχής σύμφωνα 
με τα στοιχεία της αίτησης. 
 Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά  την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα 
παραχωρηθούν στον εκθέτη και  πριν την έναρξη της έκθεσης. Τα περίπτερα θα παραδοθούν την παραμονή της 
έκθεσης μόνο στις εταιρείες που έχουν εξοφλήσει το σύνολο της συμμετοχής τους.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές. 
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής δίνεται όλη η πληροφόρηση σχετικά με τους όρους συμμετοχής, την 
ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή του περιπτέρου.  
Στον Κανονισμό Εκθέσεων μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση 
συμμετοχής και λοιπές λεπτομέρειες (σύμφωνα με το άρ.9 του Κανονισμού Εκθέσεων  της Enterprise Greece, o 
εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του, μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος προς την 
Enterprise Greece εντός 15 ημερών από την κατάθεση της προκαταβολής οπότε και πραγματοποιείται η επιστροφή 
της καταβληθείσης προκαταβολής). 
Σημειώνουμε ότι σε ειδικές περιπτώσεις και συνθήκες (όπως για παράδειγμα αυτές που διαμορφώνονται λόγω της 
πανδημίας του COVID-19), δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην 
συγκεκριμένη έκθεση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE 
διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. 

 
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 
 
Αντώνης  Γραβάνης        Κατερίνα Αναγνωστοπούλου 
Διευθυντής Μικρομεσαίων Εξαγωγέων     Υπεύθυνη Έργου 


