ΕΒΕΑ 22/06/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων με την
Α. Π.: Εισερχ. 5342
Περιφέρεια Αττικής στην Εξαγωγική-Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών
«The Greek Nordic-Baltic Trade»
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στην ΕξαγωγικήΔιαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών «The Greek Nordic-Baltic Trade», που θα
πραγματοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2021, με επιχειρήσεις του
αγροδιατροφικού της τομέα που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.
Η «The Greek Nordic-Baltic Trade» διοργανώνεται από την εταιρεία Reco Exports
(αποκλειστική αντιπρόσωπος για την Ελλάδα) και αποτελεί μία στοχευμένη δράση εισόδου
στην αγορά των Σκανδιναβικών χωρών μέσω:
•της προβολής του Αγροδιατροφικού Πλούτου της Περιφέρειας Αττικής
•της προώθησης & πώλησης ελληνικών Τροφίμων και Ποτών και
•της ανάδειξης του Βrand Greece σε καταναλωτές, αγοραστές, retailers, bloggers,
press, media, food experts από τις Σκανδιναβικές Χώρες.
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην προώθηση όλων των συμβατικών και
βιολογικών τροφίμων και ιδίως εκείνων των προϊόντων τα οποία καινοτομούν ως προς τη
σύσταση ή τη συσκευασία, έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, προσφέρουν κάποιο
ιδιαίτερο όφελος για τον καταναλωτή κτλ. Εξαιρούνται τα φρέσκα φρούτα/λαχανικά, τα
κατεψυγμένα τρόφιμα και τα καλλυντικά.
Η «The Greek Nordic-Baltic Trade» θα πραγματοποιηθεί στα εξής 10 βήματα:
1. Δημιουργία ιστοσελίδας Προβολής της Περιφέρειας και των Επιχειρήσεων
της
2. Αξιολόγηση Εξαγωγικής Ετοιμότητας κάθε επιχείρησης μέσα από τη
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου
3. Παροχή Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής κατανόησης της Σκανδιναβικής
αγοράς και επιλογής των καλύτερων προϊόντων εισόδου (SKUs)
4. Labelling/Νομικός Έλεγχος/Μετάφραση – RRP Τιμολογιακή Πολιτική των
προϊόντων
5. Αποστολή προϊόντων στην Σουηδία πριν την τοποθέτηση στα καταστήματα
6. Προβολή, Ανάδειξη και Πώληση Τροφίμων & Ποτών σε:
i.
“Flavours of Greece” ράφι σε 5 καταστήματα αλυσίδων
σουπερμάρκετ ICA & Axfood στην Στοκχόλμη για 4 εβδομάδες
ii.
“Greek Wine Tasting” σε 5 restaurant τύπου “urban” στην
Στοκχόλμη για 4 εβδομάδες
7. Food Tasting σε επαγγελματίες του κλάδου + Wine tasting σε καταναλωτές &
on-trade
8. Αποθήκευση προϊόντων στην Σουηδία για 12 μήνες
9. Dedicated Β2Β platform για περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη των αγορών
της Σκανδιναβίας μέσω αποστολής δειγμάτων ή προϊόντων σε αγοραστές

10. Συμβουλευτική επόμενων βημάτων: Ανατροφοδότηση δράσης σε κάθε
επιχείρησης, προοπτικές εισόδου στην αγορά καθώς και λίστα 300+
Importer/Distributor από την Σκανδιναβία
Συμμετέχοντας στην «The Greek Nordic-Baltic Trade», μια επιχείρηση του κλάδου
Τροφίμων και Ποτών της Αττικής μπορεί να επιτύχει τα κάτωθι:
• Προβολή και Πώληση των προϊόντων της σε Σουηδούς καταναλωτές με επιστροφή
του κόστους των πωληθέντων προϊόντων
• Δυνατότητα συνεργασίας με καταστήματα από τις δύο μεγαλύτερες αλυσίδες
σουπερμάρκετ στην Σουηδία (συνεργασία με αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Σουηδία δεν
συνεπάγεται αυτόματα το άνοιγμα όλων των καταστημάτων. Μπορεί μια επιχείρηση να
επιλέξει περιορισμένο αριθμό βάσει παραγωγής και στόχευσης)
• Λαμβάνει ουσιαστικό feedback για τα προϊόντα της, γεγονός που βοηθάει στην
αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της αγοράς.
• Δυνατότητα τριγωνικής πώλησης σε μεμονωμένα καταστήματα για 12 μήνες, μέσω
του Β2Β e-shop
• Προοπτική ανοίγματος σε μια από τις πιο κερδοφόρες αγορές της Ευρώπης
Η Περιφέρεια Αττικής αποσκοπώντας στην στήριξη της προσπάθειας για την
ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων του κλάδου Τροφίμων και
Ποτών της θα επιδοτήσει το κόστος της εξαγωγικής-διαδικτυακής συμμετοχής στη δράση 5
έως 15 εκθετών-επιχειρήσεων. Το τελικό συνολικό κόστος συμμετοχής μετά την επιδότηση
ανέρχεται σε 300€/επιχείρηση (απαλλάσσεται ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης από Μεγάλη
Βρετανία).
Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στη δράση με την Περιφέρεια
Αττικής είναι όλα τα προϊόντα που θα προβάλουν να έχουν παραχθεί ή να έχουν μεταποιηθεί/
τυποποιηθεί εντός της Περιφέρειας (οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας
καθώς και εταιρείες logistics δεν περιλαμβάνονται). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα
ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες Πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς
παραγωγοί ή μεταποιητές και έχουν ξανασυμμετάσχει λιγότερες φορές σε περίπτερο της
Περιφέρειας. Εκτός από τον αριθμό συμμετοχών των επιχειρήσεων σε προηγούμενες δράσεις
της Περιφέρειας, σημαντικό κριτήριο μοριοδότησής τους αποτελεί και η ενεργός συμμετοχή
τους στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης των δράσεων αυτών. Τέλος, θα ληφθεί
μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων αποτελούν:
1. η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και
σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρείας
2. η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το
προϊόν παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
3. τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που
το προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς
και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.
4. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α.
5. η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής
Σημείωση
Η ευθύνη για την ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στην ιστοσελίδα της δράσης βαρύνει την
ίδια την επιχείρηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον δειγματοληπτικό
διοικητικό έλεγχο αναντιστοιχία μεταξύ του αναρτημένου υλικού και των δικαιολογητικών
που έχουν κατατεθεί κατά την αίτηση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την αφαίρεσή
του, σε συνεννόηση με τη διοργανώτρια εταιρεία ή την επιβολή άλλων κυρώσεων.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό
καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω έως και την
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr (με κοινοποίηση
στο mkonstantopoulou@patt.gov.gr)
Συνημμένα: 1) αίτηση επιχείρησης
2) υπεύθυνη δήλωση
3) παρουσίαση δράσης
Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμμετοχής τους στην «The Greek Nordic-Baltic
Trade» με τη λήξη της, ενώ μερικούς μήνες μετά θα λάβουν για να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν ένα ειδικό έντυπο αποτίμησης της δράσης αυτής. Η συμμετοχή στη
διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί για την Υπηρεσία
μας σημαντικό κριτήριο επιλογής των εταιρειών σε επόμενες δράσεις με την Περιφέρεια
Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της
κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745, mkonstantopoulou@patt.gov.gr
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770, vstavroulaki@patt.gov.gr
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771, thanos.antonopoulos@patt.gov.gr

The Greek Nordic Trade
Η 2η ολοκληρωμένη εξαγωγική δράση Τροφίμων & Ποτών
για τις Σκανδιναβικές χώρες
(Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤHN
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ

The Greek Nordic Trade
Ημερομηνία

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Διοργάνωση

RECO EXPORTS

Κοινό

Καταναλωτές/Αγοραστές/Bloggers/Influencers
από την Σουηδία & τις Σκανδιναβικές χώρες

Συμμετέχοντες

Εταιρείες Τροφίμων & Ποτών (Βιολογικών & Συμβατικών)

10 ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Στοχευμένη δράση εισόδου στην αγορά των Σκανδιναβικών χωρών
• Προβολής του Αγροδιατροφικού Πλούτου της Περιφέρειας Αττικής
• Προώθησης & Πώλησης ελληνικών Τροφίμων και Ποτών
• Ανάδειξης του Βrand Greece σε καταναλωτές, αγοραστές, retailers, bloggers, press, media, food experts από
τις Σκανδιναβικές Χώρες.

1. Ιστοσελίδα Προβολής της Περιφέρειας και των
Επιχειρήσεων της
2. Εξαγωγική Ετοιμότητα κάθε επιχείρησης μέσα
από ειδικό ερωτηματολόγιο
3. Εξατομικευμένη Συμβουλευτική κατανόησης
της Σκανδιναβικής αγοράς και επιλογής των
καλύτερων προϊόντων εισόδου (SKUs)
4. Labelling/Νομικός Έλεγχος/Μετάφραση - RRP
Τιμολογιακή Πολιτική των προϊόντων

5. Αποστολή προϊόντων στην Σουηδία
6. Προβολή, Ανάδειξη και Πώληση Τροφίμων & Ποτών
σε:
i. “Flavours of Greece” ράφι σε 5 καταστήματα
αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Στοκχόλμη για 4
εβδομάδες
ii. “Greek Wine Tasting” σε 5 restaurant στην
Στοκχόλμη για 4 εβδομάδες
7. Food Tasting σε επαγγελματίες του κλάδου + Wine
tasting σε καταναλωτές & on-trade

8. Αποθήκευση προϊόντων στην Σουηδία για 12 μήνες με
στόχο την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς & την άμεση
παράδοση προϊόντων
9. Dedicated Β2Β platform για περαιτέρω προώθηση και
ανάπτυξη των αγορών της Σκανδιναβίας μέσω αποστολής
δειγμάτων ή προϊόντων σε αγοραστές
10. Συμβουλευτική επόμενων βημάτων: Ανατροφοδότηση
δράσης σε κάθε επιχείρησης, προοπτικές εισόδου στην αγορά
καθώς και λίστα 300+ Importer/Distributor από την
Σκανδιναβία

1. Τα Βήματα Αναλυτικά
1. Ιστοσελίδα Προβολής - της Περιφέρειας και των Επιχειρήσεων της
Ειδική ιστοσελίδα προβολής της δράσης με εξατομικευμένες σελίδες για κάθε επιχείρηση και την Περιφέρεια.
• Κάθε επιχείρηση θα μπορεί να προβάλει τα προϊόντα, τα βραβεία και τις πιστοποιήσεις της
• Η Περιφέρεια θα μπορεί να προβάλει τον Αγροδιατροφικό της πλούτο με τα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντα της

2. Εξαγωγική Ετοιμότητα κάθε επιχείρησης μέσω ειδικών εργαλείων
Αξιολόγηση κάθε επιχείρησης, των προϊόντων της, της δυναμικής της, των πιστοποιήσεών της και της στόχευσής της μέσα από προσεκτικά
σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο εξαγωγικού προσανατολισμού.

3. Εξαγωγική Ετοιμότητα κάθε επιχείρησης μέσω ειδικών εργαλείων
Εξατομικευμένη συμβουλευτική για τον σχεδιασμό της στρατηγικής διείσδυσης στις αγορές της Σκανδιναβίας. Ανάδειξη του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος της κάθε επιχείρησης, συζήτηση των στόχων της και επιλογή των βασικών κωδικών (SKUs) προβολής.

4. Labelling/Νομικός Έλεγχος/Μετάφραση - RRP Τιμολογιακή Πολιτική
Δημιουργία ετικετών βάσει της Σουηδικής νομοθεσίας. Μετάφραση, Πίνακας συστατικών, Νομικός έλεγχος. Επιπλέον σχεδιασμός τιμής
λιανικής (RRP) βάσει προϊόντος, ανταγωνισμού και δυναμικής αγοράς

5. Αποστολή εμπορευμάτων πριν την τοποθέτηση στα σημεία προβολής και διάθεσης
Αποστέλλουμε τα επιλεγμένα προϊόντα κάθε επιχείρησης στην αποθήκη μας στην Σουηδία, πριν από την τοποθέτηση τους στα καταστήματα.

6. “The Flavours of Greece” ράφι σε 5 καταστήματα αλυσίδων σουπερμάρκετ για 4 εβδομάδες & “Greek Wine Tasting”
σε 5 restaurant στην Στοκχόλμη για 4 εβδομάδες.
Για Τρόφιμα & Ποτά (μη-αλκοολούχα):
• Δημιουργία ειδικού ραφιού «The Flavours of Greece» σε 5 καταστήματα στην Ευρύτερη Στοκχόλμη (Greater Stockholm) με 1 προϊόν ανά
εταιρεία
• Τα καταστήματα θα ανήκουν στις γνωστές αλυσίδες σουπερμάρκετ ICA & Axfood
• Προβολή και δυνατότητα πώλησης των προϊόντων σε εκατοντάδες Σουηδούς καταναλωτές ημερησίως, για 4 εβδομάδες
• Έρευνα ικανοποίησης καταναλωτών & retailer αγοραστών
• Αναφορές πωλήσεων και στατιστικών στο τέλος της περιόδου των 4ων εβδομάδων + επιστροφή του κόστους των πωληθέντων
Για Κρασί:
• Τοποθέτηση μίας ετικέτας ανά οινοποιείο, ως house wine, σε 5 restaurant στην Ευρύτερη Στοκχόλμη (Greater Stockholm)
• Τα restaurant θα είναι “urban” τύπου, πολυσύχναστα με κοινό ηλικίας 30+
• Δυνατότητα διάθεσης & πώλησης κρασιού για 4 εβδομάδες
• Προβολή & ανάδειξη των ελληνικών κρασιών μέσω σημαντικών influencer της Σουηδικής αγοράς
• Έρευνα ικανοποίησης καταναλωτών & retailer αγοραστών
• Αναφορές πωλήσεων και στατιστικών στο τέλος της περιόδου των 4ων εβδομάδων + επιστροφή του κόστους των πωληθέντων

7. Food Tasting σε επαγγελματίες του χώρου (εισαγωγείς & retailer) + Wine tasting σε καταναλωτές & on-trade
Εμπλέκουμε ορισμένους από τους σημαντικούς επαγγελματίες στον χώρο του food & drink με στόχο την δημιουργία του απαραίτητου
storytelling των προϊόντων που συμμετέχουν και την σωστή ανάδειξη τους στην Σουηδική αγορά, μέσω Food & Wine Tasting, blogging, press
releases και ένα promotion κατά την περίοδο της δράσης.

8. Αποθήκευση Προϊόντων για 12 μήνες στην Σουηδία
Δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης εμπορευμάτων (στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση έως 5 κιβωτίων (40x30x30cm)
για 12 μήνες

9. Dedicated Β2Β platform για 12 μήνες
Δημιουργία ειδικού Β2Β platform για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς, μέσω της δυνατότητας τριγωνικής πώλησης σε επαγγελματίες
(καταστήματα/διανομείς).

10. Συμβουλευτική επόμενων βημάτων
Συζήτηση με κάθε επιχείρηση των αποτελεσμάτων της προβολής και πώλησης των προϊόντων στα πέντε σημεία προβολής, Ανατροφοδότηση
δράσης με προοπτικές εισόδου στην αγορά καθώς και λίστα 300+ Importer/Distributor από την Σκανδιναβία.

2. Παράλληλες Δράσεις
FOOD TASTING ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
(TRADE & EXPERTS)

Wine lover & WSET Certified Wine
Educator, η Sarah Jefford ασχολείται
επαγγελματικά με το χώρο του
κρασιού ως κριτής IWC (International
Wine Challenge) και ως εκπαιδεύτρια
στην NORDIC WINE TASTINGS.
Γεννημένη στο Λονδίνο και
μεγαλωμένη στην Γαλλία και Ελβετία,
μετακόμισε από το Λονδίνο στην
Στοκχόλμη όπου και εμπνέει και μυεί
κόσμο στον χώρο του κρασιού και
φαγητού

WINE TASTING
ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ON-TRADE

Παθιασμένος με το κρασί και την γαστρονομία, ο
Corentin French γεννήθηκε στην Γαλλία ενώ
χρόνια τώρα ζει στην Στοκχόλμη όπου και
δραστηριοποιείται ως wine importer μέσω της
εταιρείας του Brasri AB.
Οι επιλογές των κρασιών του βασίζονται στην
φιλοσοφία που κάποιος θα αγόραζε τρόφιμα από
μια αγροικία/φάρμα. Συνομιλία με τον παραγωγό,
ενδιαφέρον για την ζωή του, το προϊόν και την
ιστορία του.

FOOD & WINE STORYTELLING ΑΠΟ
“TOP INFLUENCER” ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Η Lena είναι δημοσιογράφος και
sommelier, με πολύ μεγάλο πάθος για το
κρασί και το φαγητό.
Influencer, trend-setter ως freelancer
γράφει πολλά χρόνια για το κρασί & το
φαγητό και το blog της The Sound of
Soil, αναδείχθηκε ως «The Beverage
Blog» του 2017 στη Σουηδία.
Xόμπι της η παρακολούθηση της σκηνής
του Food & Drink στη Στοκχόλμη.

2. Ερωτήσεις & Απαντήσεις
1. Τι είδους προϊόντα αφορά;
Γενικά ό,τι παράγεται στην Ελλάδα και αφορά τον Τομέα Τροφίμων & Ποτών. Συμβατικά, βιολογικά και ιδίως προϊόντα τα οποία καινοτομούν ως
προς τη σύσταση ή τη συσκευασία, έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, προσφέρουν κάποιο ιδιαίτερο όφελος για τον καταναλωτή κτλ.
2. Τι είδους προϊόντα δεν μπορούν να συμμετέχουν ;
Φρέσκα φρούτα & λαχανικά, κατεψυγμένα τρόφιμα και καλλυντικά δεν μπορούν δυστυχώς να συμμετέχουν στην δράση.
3. Σε ποια καταστήματα θα δημιουργηθεί το ελληνικό ράφι «The Flavours of Greece”;
Το ελληνικό ράφι «The Flavours of Greece» θα δημιουργηθεί σε 5 συνολικά καταστήματα που ανήκουν στις αλυσίδες σουπερμάρκετ ICA &
Axfood. Τα ICA & Axfood αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Σουηδία κατέχοντας το 72% της αγοράς (το υπόλοιπο 28%
ανήκει στις αλυσίδες Coop, Lidl & City Gross).
4. Σε ποια restaurant θα γίνει «Greek Wine Tasting»;
Θα επιλέξουμε 5 urban Σουηδικά restaurant με trendy κοινό ηλικίας 30+. Η επιλογή θα γίνει σε συνεργασία με βασικούς Σουηδούς συνεργάτες
της δράσης οι οποίοι θα συμβάλουν και στο storytelling & προβολή των κρασιών εντός του διαστήματος των 4ων εβδομάδων.
5. Ποιοι θα παρευρεθούν στα tasting events και ποιοι θα τα διοργανώσουν;
Στα tasting events θα προσκαλέσουμε τόσο επαγγελματίες όσο και βασικούς συντελεστές με σημαντική επιρροή στις προτιμήσεις των
καταναλωτών. Αυτοί αφορούν food experts, bloggers, wine clubs, urban foodies, retailers, κλπ.

Η διοργάνωση και προβολή των tasting events θα γίνει από τους Sarah Jefford, Corentin de Tregomain και την Lena Särnholm.
6. Μπορεί κάποιος να παρευρεθεί στα tasting events;
Τα tasting events θα είναι κλειστά σε κύκλο των 10-12 ατόμων και ο στόχος τους είναι να δοθεί η ευκαιρία σε σημαντικούς Σουηδούς
επαγγελματίες να γευτούν και να εκτιμήσουν τα προϊόντα μέσα από ένα άνετο και οικείο περιβάλλον.

5. Τι περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής;
• Προβολή της επιχείρησης στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης
• Διαγνωστικό εξαγωγικής ετοιμότητας και εξατομικευμένη συμβουλευτική
• Labelling/Νομικός Έλεγχος/Μετάφραση & RRP Τιμολογιακή Πολιτική
• Αποστολή εμπορευμάτων και 12μηνη αποθήκευση
• Συμμετοχή στο ελληνικό ράφι «The Flavours of Greece» & το «Greek Wine Tasting»
• Β2Β e-shop για έως 5 κωδικούς ανά επιχείρηση για 12 μήνες.
6. Τι δεν περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής;
• Το κόστος μεταφοράς της πρώτης αποστολής, άνω των 5 χαρτοκιβωτίων, από Ελλάδα για Σουηδία (40€ χρέωση/κιβώτιο)
• Το κόστος μηνιαίας αποθήκευσης για τα εξτρά χαρτοκιβώτια (7€/μήνα/χαρτοκιβώτιο)
• Τον φόρο εισαγωγής κρασιού, που θα πρέπει να καταβληθεί στην Σουηδία, για την 12μηνη αποθήκευση των κρασιών
• Το κόστος μεταφοράς στην αποθήκη στην Σουηδία πλέον της πρώτης αποστολής (Θα υπάρξει μηνιαίο groupage από Ελλάδα, με ανάλογο
κόστος βάσει αριθμού συμμετεχόντων)
• Το κόστος διακίνησης των εμπορευμάτων μέσω του e-shop (εντός Σουηδίας 50€ έως 50κιλά και 120€ για υπόλοιπες χώρες – πριν την
αποστολή θα παρέχεται ακριβές κόστος)
7. Θα επιστραφεί το κόστος των πωληθέντων;
Ναι το κόστος των πωληθέντων προϊόντων (βάσει EXW τιμής) θα επιστραφεί στην επιχείρηση μετά το πέρας της δράσης

8. Τι κερδίζω συμμετέχοντας στην δράση;
•
•

•
•
•

Προβολή και Πώληση των προϊόντων σας σε Σουηδούς καταναλωτές με επιστροφή του κόστους των πωληθέντων πρόϊόντων
Δυνατότητα συνεργασίας με καταστήματα από τις δύο μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Σουηδία (συνεργασία με αλυσίδες
σουπερμάρκετ στην Σουηδία δεν συνεπάγεται αυτόματα το άνοιγμα όλων των καταστημάτων. Μπορεί μια επιχείρηση να επιλέξει
περιορισμένο αριθμό βάσει παραγωγής και στόχευσης)
Λαμβάνετε ουσιαστικό feedback για τα προϊόντα σας, γεγονός που σας βοηθάει να αξιολογήσετε καλύτερα την αγορά
Δυνατότητα τριγωνικής πώλησης σε μεμονωμένα καταστήματα για 12 μήνες, μέσω του Β2Β e-shop
Προοπτική ανοίγματος μιας από τις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης

The Greek Nordic Trade
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να
επικοινωνήσουν με την RECO EXPORTS στο 2312 315 310.

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &

ΟΝΟΜΑ:

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:

Σας ενημερώνω ότι επιθυμώ να

ΠΟΛΗ:

συμμετάσχω ως εκθέτης στην

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

εξαγωγική διαδικτυακή Δράση

Εmail υπευθύνου:

τροφίμων και ποτών «The Greek
Nordic-Baltic Trade» που

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

διοργανώνεται από την εταιρεία

(Περιγράψτε συνοπτικά)

«Reco Exports», από 15/1015/11/2021, ως φιλοξενούμενος
εκθέτης της Περιφέρειας Αττικής,
αποδεχόμενος τους όρους της

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ:

Δράσης και του κόστους της

(Να συμπληρωθεί απαραίτητα ο συνημμένος πίνακας.)

συμμετοχής μου 300€/επιχείρηση.
Στη «The Greek Nordic-Baltic
Trade» προτίθεμαι να συμμετέχω με
τα συγκεκριμένα προϊόντα που

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση συμμετοχής στην εξαγωγική-

περιγράφονται αναλυτικά στο

διαδικτυακή δράση «The Greek Nordic-Baltic Trade» ως

συνημμένο πίνακα, για τα οποία

φιλοξενούμενος εκθέτης της Περιφέρειας Αττικής

καταθέτω τα αντίστοιχα
παραστατικά.

ΑΘΗΝΑ, __/__/2021
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ ΟΥΣΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
α/α
π.χ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

«ΜΑΝΑ»
Σάλτσα τομάτας με
βασιλικό 220ml

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ*
1142245/12-01-2020
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ*
Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε/ΑΛΛΟ
2021-0000000070615/
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
3-4-2021
ΔΗΩ

Απαραίτητα παραστατικά/προϊόν αποτελούν:
1. άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν
παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
2. τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που το
προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς και η
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.
3. πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α.
*τα παραστατικά/προϊόν υποχρεωτικά θα συνοδεύουν την αίτηση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«Reco Exports»

2. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
3. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ___________________________________________ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ «The Greek Nordic-Baltic Trade» ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

