Διεθνής έκθεση Τροφίμων & Ποτών Speciality & Fine Food
Asia (28-30 Σεπτέμβριου 2021)

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, η
Διεθνής έκθεση Τροφίμων & Ποτών Speciality & Fine Food Asia θα
πραγματοποιηθεί στην Σιγκαπούρη στις 28-30 Σεπτέμβριου τ.ε.. Η
έκθεση πραγματοποιείται για 4η χρονιά, με Ελληνικές Επιχειρήσεις να
έχουν συμμετάσχει σε αυτή κατά τα έτη 2018 και 2019.
Σε συνάντηση που υπογράφων είχε με τους διοργανωτές,
επιφυλάχτηκαν κατόπιν αιτήματος μας να παράσχουν, στις αρχές της
επόμενης εβδομάδας, επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι
επιλογές που παρέχονται σε περίπτωση ακύρωσης, αναβολής της ή
περιορισμών

ταξιδιού

που

δεν

θα

επιτρέψουν

στις

ελληνικές

εταιρείες να ταξιδέψουν στη Σιγκαπούρη.
Για καλύτερη ενημέρωση, σας επισυνάπτουμε πληροφορίες/
παρουσίαση

της

Έκθεσης,

όπως

μας

διαβιβάστηκαν

από

την

διοργανώτρια αρχή.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές οι εκπρόσωποι της έκθεσης
στην Ελλάδα, θα είναι σε θέση να ενημερώσουν αναλυτικότερα τις
ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις (Great Greek Export and
Trade - κ. Καλαμπόκης και κα Ιωάννα Σιάφαρα ).
Τα στοιχεία της Έκθεσης είναι:
Speciality & Fine Food Asia (SFFA)
28 - 30 Σεπτεμβρίου 2021
Suntec Singapore, Halls 401-403
Παράλληλα με αυτήν θα υπάρξουν οι εκθέσεις Εστιατόριο,
Pub & Bar (RPB) , Speciality Coffee & Tea Asia (SCTA) και η πρώτη
έκθεση Meat & Poultry Asia (MPA) στις ίδιες ημερομηνίες και σε 3
γειτονικές αίθουσες στο Suntec Singapore.
Στην

έκθεση,

η

οποία

απευθύνεται

αποκλειστικά

σε

επαγγελματίες της εστίασης και του διατροφικού κλάδου και όχι στο
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ευρύ κοινό,

θα παρουσιαστούν εκλεκτά

προϊόντα και εδέσματα,

καινοτόμοι και μοναδικοί παραγωγοί και προμηθευτές τροφίμων και
ποτών, φορείς λήψης αποφάσεων στους τομείς λιανικής, υπηρεσιών
τροφίμων και φιλοξενίας, παρέχοντας στις εταιρείες μια εξαιρετική
πλατφόρμα για να ανακαλύψουν νέες τάσεις, να επεκτείνουν την
επιχείρησή τους και να προσεγγίσουν τους κατάλληλους αγοραστές.
Η Έκθεση το 2019 υποδέχθηκε περίπου 4.200 εμπορικούς
επισκέπτες, 200 εκθέτες και 15 περίπτερα χωρών. Σύμφωνα και πάλι
με τους διοργανωτές, στην παρούσα Έκθεση θα συμμετάσχουν από
πλευράς χωρών οι :
Ισπανία (κρέατα)
ΗΠΑ (κρέας και πουλερικά)
Πολωνία (ζαχαροπλαστική, χαβιάρι και ποτά)
Ουζμπεκιστάν (ζαχαροπλαστική, φρούτα και αλκοολούχα ποτά)
Ρουμανία (βιολογικά προϊόντα)
Ηνωμένο Βασίλειο (γαλακτοκομικά προϊόντα)
Γαλλία (σοκολάτα)
Περού (super foods)
Μαλαισία (ζαχαροπλαστική)
Ταϊβάν (τσάι, υγιεινή διατροφή, σνακ κ.λπ.)
Κίνα (τσάι, κρέας, υγιεινή διατροφή κ.λπ.)
Σιγκαπούρη
Ιαπωνία (αλκοολούχα ποτά και σνακ)
Ταϊλάνδη (υγιεινή διατροφή, φρέσκα προϊόντα, ποτά κ.λπ.)
Υπενθυμίζουμε ότι η Σιγκαπούρη είναι μια από τις πιο
εύπορες

αγορές

στη

Νοτιοανατολική

Ασία,

με

πληθυσμό

5,6

εκατομμυρίων και κατά κεφαλήν ΑΕΠ 95.000 δολαρίων το 2020. Oι
κάτοικοι της Σιγκαπούρης αντιπροσωπεύουν μια πολυπληθή ομάδα
ενεργών καταναλωτών, και σύμφωνα με τις πλέον ενημερωμένες
έρευνες αγοράς θα συνεχίσουν να αυξάνουν την κατανάλωση
εισαγόμενων τροφίμων και ποτών στο εγγύς μέλλον.
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Η Σιγκαπούρη είναι μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικονομία της
αγοράς και η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ασία μετά το Κατάρ
και το Μακάο όσον αφορά την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης σε
σχέση με το ΑΕΠ. Στρατηγικά τοποθετημένη στη μέση των βασικών
εμπορικών ροών από την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη, τη
Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί μια από τις πιο
ανοιχτές οικονομίες του κόσμου και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
το διεθνές εμπόριο, ενώ εισάγει σχεδόν το 90% των διατροφικών
αναγκών της καθώς δεν έχει παρά ελάχιστη τοπική γεωργική
παραγωγή.
Ο τομέας των ξενοδοχείων και εστιατορίων εξυπηρέτησε το
2019 (τελευταίο έτος πριν την πανδημία), πέρα από τον τοπικό
πληθυσμό και 20 εκατομμύρια τουρίστες και επαγγελματίες που
επισκέφτηκαν την χώρα για δουλειές. Το 12%

του συνόλου του

τουριστικού εισοδήματος, ύψους 2 δις. δολαρίων ΗΠΑ, σύμφωνα με
τις Στατιστικές αρχές, δαπανήθηκε σε τρόφιμα και ποτά. Το 2020, οι
εισαγωγές τροφίμων στη Σιγκαπούρη ανήλθαν σε 20 δισεκατομμύρια
δολάρια.
Παρακαλούμε,

από

πλευράς

σας,

για

την

ενημέρωση

αρμόδιων φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων. Το Γραφείο μας
είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή
βοήθεια.
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