ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ WINE PARIS 2020

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ
Αγαπητοί συνεργάτες,

με

Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 2η Δ. Ε. WINE
PARIS που θα λάβει χώρα από τις 10 έως τις 12Me
Φεβρουαρίου 2020 στο Παρίσι της Γαλλίας, στο
εκθεσιακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles .
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η Δ.Ε. WINE PARIS αποτελεί το νέο γεγονός για τον κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών που
θα γίνει για δεύτερη φορά στο Παρίσι. Η WINE PARIS 2020 η οποία προέρχεται από τη συνένωση των 2
μεγαλύτερων οινικών γεγονότων της Γαλλίας, της VINISUD και της VINOVISION PARIS και με τη
σύμπραξη και της VINEXPO BORDEAUX που θα αναφέρεται στα γαλλικά κρασιά, αποτελεί τον
μεγαλύτερο πόλο έλξης για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, παρέχοντας τη δυνατότητα υψηλού
επιπέδου εμπορικών συναντήσεων, ακολουθώντας τις νέες τάσεις, εξερευνώντας τις νέες ποικιλίες όχι
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μόνο για το γαλλικό αλλά και διεθνές εμπόριο οίνου. Το Παρίσι με αφορμή την συνένωση των
συγκεκριμένων 3 δυνατών εκθεσιακών γεγονότων, θα γίνει το επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος
για το κρασί. H Wine Paris θα συγκεντρώσει πάνω από 2.000 επιχειρήσεις (οινοπαραγωγούς, οινοποιεία
και εμπορικές εταιρείες) από διάφορες γαλλικές και διεθνείς αμπελουργικές περιοχές.
Το 40% των συμμετοχών είναι διεθνείς, με επιβεβαιωμένες ήδη τις εθνικές συμμετοχές της Ιταλίας,
Ισπανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας, Ελβετίας, Κροατίας, Λιβάνου, Αλγερίας κ.ά. Θα φιλοξενήσει περίπου
30 εθνικά περίπτερα, επιτρέποντας σε όλους τους αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιεία να αποτελέσουν
μέρος αυτής της μοναδικής οινικής περιπέτειας στο Παρίσι με παρευρισκόμενους πάνω από 25.000
επισκέπτες, με το 35% εξ αυτών να προέρχονται εκτός Γαλλίας.

WINE PARIS ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Στην καρδιά της Γαλλίας και της Ευρώπης, το Παρίσι
προσφέρει εύκολη πρόσβαση για τα μέλη του οινικού
κλάδου από τη Γαλλία αλλά και τους εμπορικούς επισκέπτες
από όλο τον κόσμο. Το Παρίσι είναι επίσης πηγή έμπνευσης
και επιχειρηματικότητας. Διαθέτει ένα εκτεταμένο,
διαφοροποιημένο δίκτυο λιανικής και λιανικής πώλησης με
αμέτρητους εμπόρους κρασιού, μπαρ κρασιού, νοστιμιές,
ξενοδοχεία και εστιατόρια, το οποίο υποστηρίζεται από την
ιδιότητά του ως του κορυφαίου τουριστικού κόσμου στον
κόσμο προορισμό. Αυτό το φιλόξενο γεγονός τοποθετεί το
Παρίσι στο παγκόσμιο επίκεντρο του κρασιού και καθιστά
την πρώτη σημαντική προσπάθεια συνάντησης στη γαλλική
πρωτεύουσα.
Η διοργάνωση του τριπλού αυτού γεγονότος στο κέντρο του
Παρισιού και ειδικότερα στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo
Porte de Versailles, δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και
άμεσης πρόσβασης σε εκθέτες και επισκέπτες.

Εκμεταλλευτείτε την μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσετε τα κρασιά σας στο μεγάλο γεγονός της
χρονιάς WINE PARIS 2020!
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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.
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει τον απαραίτητο χώρο για να μπορέσει να
φιλοξενήσει προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών όπως :κρασί , αποστάγματα, λικέρ , μπύρες , νερό κ.ά.
Περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
https://event.wineparis.com/2019/en ή στο site μας https://greatexhibitions.gr/el/ektheseis
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το WINE PARIS ON θα δημιουργήσει αρκετές ζώνες παράλληλων εκδηλώσεων προκειμένου οι
παρευρισκόμενοι να ανταλλάξουν ιδέες και να μοιραστούν πληροφορίες, χρησιμοποιώντας νέα
καινοτόμα εργαλεία που αντανακλούν τις αλλαγές και τις προσδοκίες των αγορών και των καταναλωτών
του ευρύτερου κλάδου του οίνου:





Γίνετε εκθέτες στη WINE PARIS και εκμεταλλευτείτε όλα τα υποστηρικτικά της εργαλεία για την
προώθηση των προϊόντων σας.
Βρεθείτε δίπλα στον κόσμο του κρασιού με την WINE PARIS !
Διευρύνετε την παρουσία σας στη Γαλλική, Ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια αγορά.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει για εσάς προνομιακό χώρο , όπου θα βρίσκεται
το σύνολο της Ελληνικής συμμετοχής.
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσφέρει μια
ολοκληρωμένη, ξεχωριστή και επιτυχημένη παρουσίαση των
ελληνικών οίνων και λοιπών προϊόντων του κλάδου μέσα από μια
καλαίσθητη και λειτουργική παρουσία.

(Ενδεικτική μακέτα ελληνικών συμμετοχών στη WINE PARIS 2020)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Σας προσκαλούμε να εκθέσετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη WINE PARIS το
Φεβρουάριο του 2020.
Η τιμή της συμμετοχής που φαίνεται παραπάνω είναι ενιαία για όλους τους εκθέτες είτε συμμετέχουν
μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος «Επιχειρούμε έξω», είτε μέσω άλλων
Κοινοτικών Προγραμμάτων κλπ.
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE δεν αναλαμβάνει το ενδεχόμενο κόστος που αφορά σε φόρο
κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στη χώρα προορισμού (Γαλλία), για το οποίο θα τιμολογηθείτε με το
πέρας της έκθεσης.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο προνομιακού χώρου
2. Πολυτελή, αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, λειτουργική, με εταιρική – προϊοντική σήμανση,
ξύλινη κατασκευή περιπτέρου
3. Πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου με infocounter, τραπέζι συνεργασίας, καρέκλες, βιτρίνα,
κοινόχρηστη αποθήκη κλπ.
4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κ.λπ.)
5. 1 Card Reader για τις ανάγκες σας, τις μέρες της έκθεσης
6. 3 VIP Exhibitor Badges, επιπρόσθετα του exhibitor badge που δικαιούται o κάθε εκθέτης.
7. 2 μπασκέτες με 18 Ποτήρια η καθεμία και τακτικό πλύσιμό τους κατά τη διάρκεια της ημέρας,
πτυελοδοχεία, πάγο, σαμπανιέρες, εμφιαλωμένο νερό κλπ.
8. Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων, έως 10 κιβώτια ανά εκθέτη και παράδοση στο περίπτερο
(δεν περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων στην Ελλάδα). Η GREAT GREEK EXPORTS AND
TRADE δεν αναλαμβάνει το ενδεχόμενο κόστος που αφορά σε φόρο κατανάλωσης και δασμούς
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9.
10.

11.

12.
13.
14.

αλκοολούχων ποτών στη χώρα προορισμού (Γαλλία) που επιβαρύνουν τον εκθέτη και θα
χρεωθούν ξεχωριστά μετά το πέρας της έκθεσης.
Βασική καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
Γραφικά περιπτέρου σε infodesk. Σε περίπτωση που υπάρξουν επιπρόσθετα από τα παραπάνω
γραφικά, αυτά επιβαρύνουν οικονομικά τον εκθέτη. H σήμανση της συμμετοχής είναι η “Wines
of Greece” με επιπρόσθετη σήμανση τη λογοτύπηση Περιφερειών, Δικτύων, Ενώσεων, εταιρειών
κλπ.
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 όπως ποτήρια, πτυελοδοχεία, πάγος, εμφιαλωμένο νερό, σαμπανιέρες κλπ.
Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου
Παροχή στοιχείων για την αγορά
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., dvd player,
σύνδεση internet, επιπρόσθετα γραφικά κλπ)

Για ανεξάρτητες συμμετοχές, παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε άμεσα, προκειμένου να σας
εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο.
Για ειδικές κατασκευές τα συγκεκριμένα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή οικονομική
προσφορά.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, μπορεί να οργανώσει μια άρτια καθόλα συμμετοχή
Συνδέσμων,Δικτύων, Επιμελητηρίων και Περιφερειών της Ελλάδος με πολλά προνόμια. Οι συμμετοχές
των Περιφερειών, των Επιμελητηρίων και των Δικτύων θα έχουν τις ξεχωριστές σημάνσεις τους (π.χ.
Wines of Crete, Wines of Central Macedonia κλπ.), επιπροσθέτως της ενιαίας σήμανσης “Wines of
Greece”.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής
(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής της. 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.
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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.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080 ή να μας αποστείλετε email
στο info@greatexhibitions.gr .
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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Μαρία Γιακουμάκη
Senior Project Manager

