ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. PROWINE ASIA 2019
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
Δ.Ε. PROWINE ASIA που θα λάβει χώρα από τις 7-10 Μαΐου 2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο του
Χονγκ Κονγκ.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Δ.Ε. PROWINE ASIA
αποτελεί συνέχεια της
γνωστής σε όλους σας
PROWEIN και θα
πραγματοποιηθεί
ταυτόχρονα με την Δ.Ε.
HOFEX 2019.
Η Δ.Ε. PROWINE Asia θα
παρουσιάσει τον
δυναμικό συνδυασμό
της τεχνογνωσίας και
εμπειρίας, τις
δυνατότητες εμπορικών
επαφών αλλά και την ολοένα ευρεία ποικιλία εισαγόμενων κρασιών και ποτών. Οι εκθέτες και
οι επισκέπτες της θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν πολλές επαφές με σκοπό τη
σύναψη εμπορικών συνεργασιών. Ένα ευρύ φάσμα των επισκεπτών, θα προέρχονται από η
τοπική αγορά της Χονγκ Κονγκ, του Βιετνάμ, της Ταϊλάνδης, της Μαλαισίας, της Ινδονησίας,
της Σιγκαπούρης, αλλά και της Νότιας Κίνας (Guangdong, Guangxi και Fujian), το Μακάο,
Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.
Η διοργάνωση του 2017 στο Χονγκ Κονγκ προσέλκυσε περισσότερους από 12.184 επισκέπτες
και 310 εκθέτες από 21 χώρες. Το 88% των συμμετεχόντων ήταν διεθνείς εταιρείες και όχι
τοπικές.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Στην έκθεση μπορούν να προβληθούν:
Κρασιά,
κρασιά
με
ονομασία
προέλευσης, αφρώδη κρασιά, βιολογικά
κρασιά, γλυκά κρασιά, fruit wines, kosher
wines, μη αλκοολούχα κρασιά και ποτά,
ποτά βασισμένα σε κρασί, σαμπάνια,
αποστάγματα όπως ούζο, ρακί, τσίπουρο,
λευκά αλκοολούχα ποτά, λικέρ, μπύρες,
ανθρακούχο νερό, μεταλλικό νερό,
αξεσουάρ για μπαρ και κάβες, εξοπλισμός, περιοδικά του κλάδου κλπ. Περισσότερες
πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.prowineasia.com
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για εσάς στην εν
λόγω έκθεση, με στόχο τη δυναμική και αποτελεσματική προβολή σας στην αγορά της Ασίας.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στη Δ.Ε. PROWINE ASIA τον
Μάιο του 2019.
Η προσφορά περιλαμβάνει:

Ενοίκιο χώρου

Λειτουργική κατασκευή περιπτέρου, με εταιρική
σήμανση, βάσει πακέτου έκθεσης

Βασικό εξοπλισμό περιπτέρου, που περιλαμβάνει
1 infocounter, 1 σκαμπό, 1 βιτρίνα, 1 καλαθάκι
απορριμμάτων, αποθήκη, μοκέτα, 2 προβολείς, παροχή
βασικού ρεύματος και μετόπη για την εταιρική σήμανσή
σας (company name)
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Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαριότητα, φύλαξη κλπ.)
Βασική καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης
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. (Θα εξαρτηθεί εφόσον ο τελικός αριθμός των
εκθετών θα ανέλθει στους 4)
Παροχή στοιχείων για την αγορά
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (ψυγείο,
t.v., dvd player, σύνδεση internet κλπ.)

Σημειώστε ότι:


Η παροχή των ποτηριών, πτυελοδοχείου, σαμπανιέρας και πάγου έχει επιπρόσθετη
χρέωση.

Εάν επιθυμείτε ειδική κατασκευή για το περίπτερο σας, θα πρέπει να μας το γνωρίσετε με την
αίτηση συμμετοχής σας για να έχουμε το απαραίτητο χρονικό διάστημα να βρούμε την
ενδεδειγμένη λύση με τη διαμορφωμένη οικονομική πρόταση μας.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν
την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των προϊόντων τους αυτόνομα με τον
συνεργάτη τους ή σε αποστολή που θα σας προτείνει η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE.
Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη
μεταφοράς και εκτελωνισμού προϊόντων των εκθετών. Για την αποστολή που θα σας προτείνει
η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε τον χρόνο να
αποφασίσετε τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην
έκθεση. Να σημειώσετε ότι για το κόστος της μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την
συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης
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 της συμμετοχής θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης, ωστόσο ο αναλογούν ΦΠΑ θα
καταβληθεί πριν την έναρξη της έκθεσης.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση
συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Συμπληρώσετε και στείλτε μας τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής σας με e-mail στο
info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε στο 210 7755080.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director

GREAT GREEK EXPORTS AND EXPORTS
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

Μαρία Γιακουμάκη
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