"Αντικείμενο της σύμβασης είναι το έργο «Μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του
εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της
Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2017 η οποία θα
λάβει χώρα 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017 στην Κολωνία της Γερμανίας»
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39154100-7 και συμπληρωματικό CPV ΙΑ01-9
Σχέδιο και κατασκευή. Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2017 αναμένεται να
συμμετάσχουν περισσότερες από 160 Ελληνικές επιχειρήσεις μόνες τους ή με την
υποστήριξη περιφερειών ή/και επιμελητηρίων. Τα Ελληνικά περίπτερα, συνολικού εμβαδού
2.380 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται σε πέντε halls: στο 10.2 FINE FOOD, στο 10.1
DAIRY, 4.2 FROZEN, 2.2 BREAD & BAKERY και 8.1 DRINKS του εκθεσιακού κέντρου Koln
Messe στην Κολωνία.
Επίσης, πλέον των 2.380 τ.μ εκθεσιακού χώρου, εξασφαλίστηκε χώρος περίπου 300 τ.μ
μεταξύ των hall 10.2 και 11.2 για τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας (Hospitality and
Business Centre) για την καλύτερη προβολή της Ελληνικής συμμετοχής. Ο χώρος αυτός είναι
μη εκθεσιακός, στον οποίο δεν επιτρέπονται κατασκευές αλλά μόνο διαμόρφωση με έτοιμα
στοιχεία (πάνελ, βιτρίνες και άλλα έπιπλα).
Η κατανομή του χώρου στα πέντε halls είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

10.2 Fine Food 1.655 τ.μ.
10.1 Dairy 238 τ.μ.
4.2 Frozen 238 τ.μ.
2.2 Bakery 80 τ.μ
8.1 Drinks 169 τ.μ

Η διαμόρφωση των stands θα πραγματοποιηθεί προς το σκοπό της προβολής τόσο της
ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα της ιδιωτικής
ετικέτας τροφίμων, όσο και των εκθεμάτων και της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων
που θα συμμετάσχουν στο Ελληνικό περίπτερο.
Ως εκ τούτου, το Ελληνικό Περίπτερο, θα πρέπει:
•
•

•
•

Να είναι λειτουργικό και σύγχρονης αισθητικής.
Να είναι αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύουν το
ενδιαφέρον (Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους από την
ENTERPRISE GREECE για να ενσωματωθούν στη μελέτη)
Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των Ελληνικών τροφίμων.
Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής."

