ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.E. ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ MARCA 2019
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη Δ.Ε.
ιδιωτικής ετικέτας MARCA 2018 στις 16-17 Ιανουαρίου 2019 στη Μπολόνια, Ιταλία, σε μια διοργάνωση
με υψηλά standards από την εταιρεία μας. Η έκθεση λαμβάνει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο της
Μπολόνια, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον τομέα της ιδιωτικής ετικέτας στην
Ευρώπη και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Associazione della Distribuzione Moderna (ADM Modern Supermarket Association).
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. MARCA αποτελεί το σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες της λιανικής πώλησης και τους
παραγωγούς προϊόντων τροφίμων, ποτών, χαρτικών, ειδών υγιεινής και ειδών σούπερ μάρκετ. Η
συγκεκριμένη έκθεση δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστούν από τους εκθέτες τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας σ΄ ένα ευρύ φάσμα υποψήφιων πελατών, να γίνουν εμπορικές επαφές, να συναφθούν νέες
συνεργασίες, να συζητηθούν νέες ιδέες και να δημιουργηθούν προϊόντα που εξυπηρετούν την
παγκόσμια αγορά, καθώς η σημερινή κατάσταση στην αγορά έχει διαμορφώσει ένα θετικότατο τοπίο
για την ιδιωτική ετικέτα. Η διοργάνωση του 2018 φιλοξένησε 656 εταιρείες και πάνω από 7.900
εμπορικούς επισκέπτες από 115 χώρες του κόσμου.
Οι εμπορικοί επισκέπτες προέρχονται κατά βάση από το χώρο των σούπερ μάρκετ, hypermarkets,
discounters, εμπορικών καταστημάτων και είναι υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων αλυσίδων
λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου παγκοσμίως. Επίσης, σημαντικοί εισαγωγείς και διανομείς
επισκέπτονται την έκθεση.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα που ανήκουν κυρίως σε δύο κατηγορίες:
1. Τρόφιμα – ποτά, φρέσκα προϊόντα και προϊόντα ψυγείου, κατεψυγμένα προϊόντα, έτοιμα και
ημι- έτοιμα γεύματα, συσκευασμένα τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, χυμούς
φρούτων, νερό, γλυκά και ζαχαρώδη, βιολογικά προϊόντα, κα.
2. Προϊόντα καθαριότητας σπιτιού, καλλυντικά, είδη υγιεινής και ομορφιάς, χαρτιά, προϊόντα
νοικοκυριού, απορρυπαντικά, είδη διακόσμησης κ.α.
Οι συμμετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά, να είναι παραγωγοί με διαθεσιμότητα των προϊόντων τους
για ιδιωτική ετικέτα. Δείτε παρακάτω τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών:
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Η προβολή των προϊόντων γίνεται σε διαφορετικά Halls με σαφή διαχωρισμό στα παρακάτω sections:
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://www.marca.bolognafiere.it
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα έχετε μοναδικές ευκαιρίες συνάντησης με κορυφαία στελέχη που
εκπροσωπούν το παγκόσμιο λιανεμπόριο, με σκοπό να αυξήστε τις ευκαιρίες διείσδυσης στις διεθνείς
αγορές, αλλά και να επιτρέψετε στους αγοραστές να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες σας.
Η παρουσία σας στη Δ.Ε. MARCA 2019 θα σας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσετε καλύτερα την
αγορά και να πραγματοποιήσετε συναντήσεις και συζητήσεις για τα πιο επίκαιρα θέματα στον κλάδο.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια στους παραγωγούς ιδιωτικής ετικέτας με σκοπό την
βελτίωσης της τεχνογνωσίας αναφορικά με την αλληλεπίδραση παραγωγού και διανομέων.
Για άλλη μια χρονιά, η Δ.Ε. MARCA ανοίγει το προωθητικό πρόγραμμα για κορυφαίους διεθνείς
αγοραστές, με στόχο την αύξηση του αριθμού των διεθνών παρευρισκόμενων και κορυφαίων
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λιανοπωλητών. Για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ειδικών ξένων αγοραστών υψηλής ποιότητας στη
MARCA, η διοργανώτρια εταιρεία ετοιμάζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα φιλοξενίας για να κάνει την
εμπειρία της έκθεσης ακόμα πιο ελκυστική.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, μέσα από μια καλαίσθητη, εμφανώς αναβαθμισμένη και
συγχρόνως λειτουργική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής, θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και
επιτυχημένη παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων που μπορούν να προβληθούν στην έκθεση. Η
εμπειρία μας, εξασφαλίζει την άψογη διοργάνωση και υποστήριξη της εταιρείας σας.

Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στη Δ.Ε. MARCA 2019
Για το κόστος συμμετοχής παρακαλώ ζητήστε μας πληροφορίες.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου
2. Αναβαθμισμένη,
ξύλινη
κατασκευή
περιπτέρου με εταιρική σήμανση και πλήρη
εξοπλισμό
3. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα,
καθαριότητα κλπ)
4. Οδική μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων
και παράδοση στο περίπτερο της έκθεσης,
βάσει οδηγιών της GREAT GREEK EXPORTS
AND TRADE και αναλόγως επιφάνειας περιπτέρου. Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται η
μεταφορά προϊόντων ψυγείου ή κατεψυγμένων, για τα οποία θα υπάρξει ανάλογη πρόσθετη
επιβάρυνση
5. Προβολή της εταιρείας με αλφαβητική καταχώρηση τόσο στο έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό
της έκθεσης
6. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την εξυπηρέτηση των αναγκών
των εκθετών της και την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής κατά την προετοιμασία αλλά και
καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
7. Πρόσκληση αγοραστών για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE
8. Παροχή στοιχείων για την αγορά
9. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (ψυγείο, t.v.,
dvd player, σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός κλπ). Η παραγγελία γίνεται απευθείας στη
κατασκευάστρια εταιρεία και το κόστος εξοφλείται απευθείας σ’ αυτήν.
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε το πακέτο κατασκευής της έκθεσης, το κόστος είναι διαφορετικό και
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού της συμμετοχής. Σε περίπτωση
έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη
εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί.
Η τιμολόγηση θα γίνει μετά την έκθεση και ο αναλογούν ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί πριν την
έκθεση.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση
συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080 ή να μας αποστείλετε τη
συνημμένη αίτηση συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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Μαρία Γιακουμάκη
Senior Project Manager

