
¡    �  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  � 



Η CIFM,  αποτελεί επένδυση του P&T(Hong Kong) Group, με εξειδίκευση στις Εκθέσεις και τα 

Εμπορικά Κέντρα που έχει να επιδείξει συνεργασίες με διεθνείς προμηθευτές για τους οποίους 

αναλαμβάνει την προώθηση και την πώληση των προϊόντων τους στην μεγάλη αγορά της Κίνας. 

H CIFM παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις με θέμα τα τρόφιμα, e-

commerce, την αγορά εμπορίου, τον τουρισμό, την αποθήκευση, τα logistics,τη διάθεση σε λιανική και 

χονδρική πώληση κ.λ.π. χονδρική πώληση. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ CIFM

CIFM



 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 � 
 �  �  �  �  �  �  �  � 

COSCO 
主要合作伙伴 �  � 

Cooperation � Partner � 

Υπεύθυνος Λειτουργίας: China Import-food
Mall Limited � 

Επενδυτής: P&T (Hong Kong) Group Limited

COFCO(Zhejiang) 



-P&T (Haining)Διεθνές Πάρκο Logistics
-P&T (Suzhou)Διεθνές Πάρκο Logistics 
-P&T (Huzhou)Διεθνές Πάρκο Logistics  

-Zhejiang P&T Environmental 
Technology Co., Ltd -P&T- SUN 
Holdings Limited - Clean Energy

Επενδυτής P&T 
Κύριες Δραστηριότητες



•Δημιουργίας τεσσάρων (4) Malls.

  Ανατολικά στο Haining και Δυτικά στο Chongqing,      
εντός του 2015 και μελλοντικά βόρεια, στο Beijing 
και νότια στο Guangzhou, με δυνατότητα αποθή-
κευσης και διάθεσης προϊόντων σε όλη την Κίνα. 

•Αλυσίδας περισσοτέρων των 140 supermarkets σε
  κάθε περιοχή της Κίνας.

•Ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-commerce) της CIFM με 
δυνατότητα πωλήσεων των προϊόντων μέσω 
διαδικτύου, τόσο σε χονδρική (B2B) όσο και σε 
λιανική (B2C). 

.

 � 
 � 

• E-commerce
B2B & B2C

Δικτύωση πωλήσεων στην 
Κινέζικη Επικράτεια μέσω:

Στρατιγική της CIFM 

Πληθυσμός:190.000.000	  
ΑΕΠ:€1.32	  τρις EUR

Πληθυσμός:110.000.000 
ΑΕΠ:	  €0.63	  τρις	   EUR
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΗΣ CIFM: 
Το κάθε Mall περιλαμβάνει αγορά, χώρους ψυχαγωγίας 
και χαλάρωσης καθώς και εμπορικούς χώρους με 
εκθεσιακά περίπτερα, εθνικά και mixed.

ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
 Λιμάνι, Τελωνείο και CIQ, τελωνειακή 

αποθήκη, Διάφορα είδη αποθήκης 
(κανονική θερμοκρασία, ψυκτικές 
αποθήκες, σταθερή θερμοκρασία) 
Επιχειρηματικό κτίριο, κ.λπ. 

Οι ανωτέρω εγκατστάσεις της 
CIFM είναι ιδιόκτητες και κρατικές. 

CIFM(Haining). 

Βρίσκεται στο κέντρο 

της οικονομικής 

ζώνης της Σανγκάη. 

Εγκαίνια 10ος / 2015.

CIFM(Chongqing), 

βρίσκεται στην ελεύθερη 

εμπορική ζώνη της Δ. 

Κίνας. Εγκαίνια αρχές 

του 2016.

Εγκαταστάσεις της CIFM 



Συνολική Έκταση: 370 στρμ.  

China Import - food Mall(Ανατολικό)

Επένδυση： € 204 εκ. EUR

Αποθήκη, logisticks και διακίνηση

Συνδεδεμένη αποθήκη 

Τελωνειακός έλεγχος

Ψύξη, Κατάψυξη

Κέντρο ελέγχου ποιότητας

Δρόμος Ευρωπαϊκού στυ
No2 Περίπτερο 
εισαγώμενων τροφήμων

Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο

No1 Περίπτερο 
εισαγώμενων τροφήμων

Κτήριο διαδυκτιακής 
πλατφόρμας



 � 1F � 

• Κρασί

 � 2F � 
• Οινοπνευματώδη, Ποτά,

Μπύρες, Χυμοί.

 �  � 3F � 
• Snacks

 � 4F � 
• Εξοπλισμός κουζίνας,

σπόροι & λάδι,
καρυκεύματα.

 � 5F � 
• Γαλακτοκομικά, βρεφικές

σκόνες και γάλατα.
Κατεψυγμένα τρόφιμα.

ΠΛΑΝΟ ΟΡΟΦΩΝ



Συνολική έκταση:  100 στρμ.China 

Import-food Mall (Δυτικό)

Επένδυση: �  € 122 εκ. EUR � 



Άποψη 

Κατασκεύης

των MALL



	  Διαφορές-Πλεονεκτήματα 
Επένδυσης στο China Import Food Mall 
σε σύγκριση με τη συμμετοχή σε 
κοινές εκθέσεις



Παρέχουν τα ακόλουθα:

Εκθεσιακός χώρος √ � 

B2B (Εισαγωγέας, Διανομέας) √ � 

√ � 

√ � 

√ � 

√ � 

Χώρος Εκδηλώσεων 

Διαφήμιση

Έντυπα

Φεστιβάλ Φαγητού 

Σεμηνάριο Πωλήσεων √ � 

Παραδοσιακές Εκθέσεις 
Φαγητού & Κρασιού



Διάρκεια：3-4 μέρες 

Κόστος: Περίπου €5000-8000 EUR 

Στόχος: Εύρεση αγοραστών, διαμεσολαβητών. 

Μειονέκτημα: Δυσκολία στην υποστήριξη μετά  

την έκθεση.

Τυπικό 
Περίπτερο

 3*3 ㎡   

Παραδοσιακές εκθέσεις Φαγητού & Κρασιού � 



CIFM
Εκθεσιακός χώρος √ �  √ � 

B2B (Εισαγωγέας, Διανομέας) �  √ �  √ � 

√ �  √ � 

√ �  √ � 

√ �  √ � 
√ �  √ � 

Κέντρο Εκδηλώσεων �   

Χώρος Εκδηλώσεων

Διαφήμιση 

Έντυπα  

Φεστιβ. Φαγητού √ �  √ � 

Γενικός Σχεδιασμός：Τέσσερα σημεία (βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά της Κίνας) �  √ � 

Αποθήκη (προ εκτελωνισμού, γενική, ψύξη, κατάψυξη κλπ.) �  √ � 

√ � Ευρωπαϊκού τύπου χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια, café, bar)

√ � 

Αλυσίδα supermarket �  √ � 

E-commerce  �  √ � 

√ � 

√ � 

Τουρισμός για αγορά καταναλωτικών προϊόντων

Άμεσο κανάλι πώλησης για τρόφιμα κοντά στην ημερομηνία λήξης

 Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες: Λιμάνι, Logistics, εκτελωνισμός, λογιστικές, νομικές, κλπ √ � 

Η Λύση της CIFM

Παραδοσιακές εκθέσεις Φαγητού & Κρασιού 

Λιανική (Υπερ-λιανική)

       Παροχές 



Παραγωγοί
Προμηθευτές

Αγορά	  
ΚίναςΗ CIFM κάλυπτει το κενό

Positioning 

Κατάλληλα Προϊόντα	  
Έκθεση	  

Εκτελωνισμοί
	  Logis=cs	  
Ετικέτα

Συσκευασία	  
Εκστρατεία Αγοράς

Κανάλια Αγοράς
Διανομέας

……	  



Συνδυασμός  
B2B, B2C & E-commerce

4. � Αλυσίδα Supermarkets
Χαρακτήρας:	  Ιδιόκτητα	  &	  Franchise	  	  
Χιλιάδες καταστήματα στο 2ο & 3ο επίπεδο

3. � 
Εκπτωτικό κανάλι για τρόφιμα κοντά στην 
ημερομηνία λήξης

Χαρακτήρας:	  Επιτόπου προώθηση και φιλανθρωπικές 
ενέργειες 
Στόχος:	  Σχολεία, Νοσοκομεία, κατασκευαστές τροφίμων.

1.  Χονδρική (μικρή & μεγάλη)

5 κανάλια πώλησης
2. � E-commerce � 
Χαρακτήρας:	  Flagship	  online	  shop&B2B	  cloud	  shop	  	  
B2C – απευθείας πωλήσεις στον τελικό καταναλωτή.
Στόχος:	  Χρήστες διαδικτύου

5. �  Λιανική
Mode:	  Χωρίς ΦΠΑ
Στόχος:	  Τελικοί καταναλωτές, 
τουρίστες

Κανάλια Πώλησης � 

Στόχος:Περιφερειακός διανομέας / αντιπρόσωπος
Επαγγελματίες αγοραστές: ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
εργοστάσια, εταιρείες τροφίμων 
Χαρακτήρας: Γρήγορος κύκλος εργασιών.



Ενδεικτικά Soupermarket της CIFM
Opened	  :140	  stores	  
As	  of	  Jan	  2015

Chain	  convenient	  store 



ƈƣ ƀƝƕơƝƞư źƠƤưƥƝƣ Ƨƨƛ CIF*s
 � 

Διαστάσεις：5000τμ

 Τοποθεσία : Πρώτος Όροφος NO.2 Περίπτερο 

Εκτιμόμενος αριθμός επισκεπτών：5 εκατ. 

Εκτιμώμενος τζίρος：€ �  27 εκατ. EUR 

Κανάλια Λιανικής της CIFM 

Δωρεάν

Δωρεάν Barcode 

Δωρεάν Προώθηση 

Plan and Characteristic of CIFM’s retail � 



First day of  � CIFM’s B2C Store � 



Official � Website �  Official � WeiBo �  �  Official � We � chat � A	  new	  documentary	  film	  about	  

global	  food	  will	  be	  directed	  and	  

recorded	  by	  P&T	  and	  Sun	  

Television(Hong	  Kong) � 

Self-owned � magazine �  � 

Ιδιόκτητα μέσα προβολής και διαφήμισης � 



Τι Προσφέρουμε:

•  Προώθηση ελληνικών προϊόντων και εταιριών

•  Εκπαιδευτικά σεμινάρια κάθε 6 μήνες

•  Φεστιβάλ ελληνικού φαγητού

•  Μειωμένο κόστος συμμετοχής λόγω ομαδικής
παρουσίας στο περίπτερο

Ελληνικό Περίπτερο/Greece Pavilion



Οικονομική Πρόταση για το Ελληνικό  
Περίπτερο 

	  	  	  	  	  	  No.1	  or	  No.2	  Pavilion	  in	  CIFM 	  	  2nd	  floor	  
Μέγεθος Ελληνικού Περιπτέρου    480 τμ.

Τυπικό μέγεθος Περιπτέρου ανα Συμμετέχοντα 19τμ.

Ενοίκιο ανα μήνα, ανά Συμμετέχοντα  €800 

Κόστος Υυπαλλήλου Συμπεριλαμβάνεται  � 

Κοινόχρηστα (ηλεκτρικό, νερό) Χαμηλό ποσό

Εξοπλισμός Περιπτέρου ανα Συμμετέχοντα  �  �    €900-1000 άπαξ

Σύμβαση συνεργασίας συμμετέχουσας εταιρίας 3 έτη . 
Δυνατότητα αποχώρησης με 6μηνη προειδοποίηση.

 � 

Προκαταβολή (έναντι ενοικίου) για κλείσιμο 
περιπτέρου το αργότερο μέχρι 12 Μαίου 



ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΙΚΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

0,6 RMB /τ.μ./μέρα 0,8 RMB /τ.μ./μέρα 10 RMB τη φορά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

1.0 RMB /τ.μ./μέρα 1,2 RMB /τ.μ./μέρα 12 RMB τη φορά 

ΨΥΞΗ / ΚΑΤΑΨΥΞΗ 1,5 RMB /τ.μ./μέρα 2,0 RMB /τ.μ./μέρα 12 RMB τη φορά 

2nd and 3rd floors of No.2 Pavilion



Τι Περιλαμβάνει το ενοίκιο 

Παροχή Υπηρεσιών 
Ø  Εκθεσιακός χώρος
Ø  Χονδρική  � 

Ø  Λιανική  � 

Ø  Εκπτωτική Αγορά � 

Ø  Προώθηση Προϊόντος 

Ø  Εκτελωνισμό � 

Ø   Logistics services

Ø  Υπηρεσίες αποθήκης

Τρόποι Προώθησης
Κατάστημα

 Online

 Περιοδικά

 Σεμινάριο

 Διαφήμιση

 Φεστιβάλ Φαγητού



Χρονοδιάγραμμα  � 
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