TO MEΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL CANADA 2019
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Διεθνή Έκθεση
τροφίμων-ποτών SIAL CANADA, από τις 30 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2019 στο Enercare Center, στο
Τορόντο.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η διεθνής έκθεση SIAL CANADA, με ετήσια παρουσία εδώ και 15 χρόνια, αποτελεί το πιο σημαντικό
εκθεσιακό γεγονός για τον τομέα τροφίμων και ποτών στον Καναδά και μία από τις σημαντικότερες
συναντήσεις επαγγελματιών του χώρου στην Βόρεια Αμερική. Μέσω της SIAL Canada, οι εκθέτες
αποκτούν πρόσβαση και στην αγορά των ΗΠΑ, μιας και οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα που αγοράζει
προϊόντα από τον Καναδά. Η SIAL Canada το 2018, συγκέντρωσε για ακόμη μια φορά πάνω από 1.000
εκθέτες από 50 χώρες και περισσότερους από 22.000 επισκέπτες από 60 χώρες, παρουσιάζοντας αύξηση
19% από την προηγούμενη διοργάνωση.
Οι διοργανωτές προκειμένου να ενισχύσουν την προβολή των προϊόντων που παρουσιάζονται στην
έκθεση οργανώνουν μία σειρά από παράλληλες και ουσιαστικές δράσεις:
1. Hosted Buyers Program: Συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους εισαγωγείς και επαγγελματίες
λιανικής των ΗΠΑ για μια σειρά B2B συναντήσεων.
2. Olive d’Or Contest: Ο μοναδικός διαγωνισμός που δίνει τη δυνατότητα προβολής ελαίων και
προϊόντων λαδιού από τον χώρο της λιανικής και της χονδρικής από 14 χώρες.
3. SIAL Innovation
4. Cheese by SIAL
5. La Cuisine
6. The Lab
7. Pôle experts Hub
8. Conferences & workshops
Τέλος, την ίδια χρονική περίοδο όπως κάθε χρόνο πραγματοποιείται για 4η φορά η SET CANADA, η
μεγαλύτερη έκθεση στην Βόρεια Αμερική που παρουσιάζει εξοπλισμό και τεχνολογία για την βιομηχανία
τροφίμων, τους επαγγελματίες λιανικής και τις υπηρεσίες εστίασης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.sialcanada.com.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, τυριά, προϊόντα
επεξεργασμένου κρέατος, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, έλαια και λίπη, κονσέρβες, έτοιμα
γεύματα, θαλασσινά και ψάρια, αρτοποιήματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, προϊόντα delicatessen,
αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά, κρασί κά.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2018
Το 2018, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE διοργάνωσε την συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων
που με μεγάλη επιτυχία προώθησαν τα προϊόντα τους στην αγορά του Καναδά σε συνέχεια της
διοργάνωσης της συμμετοχής του 2017 και 2016. Το 2019 θα είναι πλέον η 5η διοργάνωσή από την
εταιρεία μας.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στη διεθνή έκθεση SIAL
CANADA όπου η παρουσία μας με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις θα προσφέρει μια
ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη SIAL CANADA με
κόστος συμμετοχής για booth 9,3τ.μ. (100 sq ft) 8950 + Registration Fee 390€. Για γωνιακό booth η
τιμή διαμορφώνεται σε 9450€ + Registration Fee 390€.
Το registration fee περιλαμβάνει τη καταχώρηση σας στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης και το επίσημο
site της έκθεσης.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Εξασφάλιση προνομιακού χώρου σε κεντρικό σημείο στο International Pavilion
2. Ενοίκιο προνομιακού χώρου
3. Αναβαθμισμένη κατασκευή και εξοπλισμό περιπτέρου που περιλαμβάνει μοκέτα, εταιρική
σήμανση, φωτισμό, παροχή ρεύματος 1,5 KW, 1 καλαθάκι απορριμμάτων, 3 ράφια, μια βιτρίνα
με κλειδαριά με 3 ράφια, 1 στρογγυλό τραπέζι, 4 καρέκλες, γραφικά περιπτέρου (μετόπη,
λογότυπο στο infocounter, γραφικά στους τοίχους)
4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κλπ)
5. Προβολή της εταιρείας σας στην έκθεση:
α. Βασική καταχώρηση αλφαβητικά στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης
β. Καταχώρησή και προβολή σας στην ιστοσελίδα της έκθεσης
γ. Συμμετοχή στο U.S. Hosted Buyers Program, πρόγραμμα που διοργανώνεται από τη SIAL
CANADA
δ. Παροχή 2 καρτών εισόδου και 10 προσκλήσεων για το περίπτερό σας
6. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την εύρυθμη λειτουργία της
συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια
της έκθεσης
7. Παροχή στοιχείων για την αγορά
8. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (παροχή νερού,
ενοικίαση οπτικοακουστικών συσκευών, παροχή 24ωρου ρεύματος, βοηθητικό προσωπικό,
διερμηνείς, σύνδεση Internet)
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την
ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα
είτε απευθείας από Ελλάδα είτε μέσω των πιθανών αντιπροσώπων τους στις ΗΠΑ ή τον Καναδά,
προκειμένου να διαπραγματευτούν τα κόστη μεταφοράς. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς και εκτελωνισμού
προϊόντων των εκθετών. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μπορεί να σας υποδείξει μεταφορική
εταιρεία για τη συνδυασμένη μεταφορά των προϊόντων σας προς εξοικονόμηση κόστους. Για το κόστος
της μεταφοράς, θα τιμολογηθείτε απευθείας από τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής
σας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) και την αντίστοιχη εξόφληση του ποσού της προκαταβολής + Registration Fee 390€. Σε
περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί
σε άλλη εταιρεία, το συνολικό ποσό μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:
α) Καταβολή 25% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής +
Registration Fee 390€
β) Καταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής έως 21/12/2018
γ) Η εξόφληση του υπολοίπου 40% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 15/2/2019 και μετά την
οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη. Μετά το τέλος της έκθεσης θα εκδοθεί
το αντίστοιχο συνολικό τιμολόγιο.
Ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί πριν την τιμολόγηση και έως 19/4/2019.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής
που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη καταβολή.
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Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715
ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
SWIFT-BIC: PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER
PRIVATE COMPANY
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360002320007254
ΙΒΑΝ: GR09 0140 3600 3600 0232 0007 254
SWIFT-BIC: CRBAGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING SMPC
Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την
επωνυμία της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη συνημμένη αίτηση
συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080.

Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Μαρία Γιακουμάκη

Managing Director

Senior Project Manager
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