ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ MARCA DIGITAL SESSION 2021

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη Δ.Ε. ιδιωτικής ετικέτας MARCA
DIGITAL SESSION 2021 που θα λάβει χώρα στις 15-25 Μαρτίου 2021. Η έκθεση πραγματοποιείται σε
κανονικές συνθήκες στο εκθεσιακό κέντρο της Μπολόνια στην Ιταλία αλλά φέτος λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊoύ θα διεξαχθεί μόνο ψηφιακά και θα αφορά αποκλειστικά στην διοργάνωση 1:1 συναντήσεων
και την διασύνδεση των εκθετών με αγοραστές του κλάδου τους.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. MARCA είναι η μεγαλύτερη έκθεση ιδιωτικής ετικέτας στην Ιταλία και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
εμπορική έκθεση της Ευρώπης στον τομέα αυτό. Είναι το μοναδικό ιταλικό γεγονός αφιερωμένο
αποκλειστικά σε εμπορικές μάρκες, παρουσιάζοντας τα καλύτερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η MARCA
DIGITAL SESSION 2021 πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Associazione della Distribuzione Moderna
(ADM - Modern Supermarket Association).
Δεδομένου ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εμφανίζουν ολοένα και περισσότερη ζήτηση στην αγορά, η
έκθεση παρέχει τη δυνατότητα στους παραγωγούς των προϊόντων αυτών να συναντηθούν με σημαντικούς
εκπροσώπους του λιανικού εμπορίου, να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες και να ενημερωθούν για τις
τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Η διοργάνωση του 2020 παρουσίασε σημαντική αύξηση συμμετοχής,
τόσο σε εκθέτες ( +20% σε σχέση με το 2019) και εκθεσιακή επιφάνεια (+18% σε σχέση με το 2019) όσο
και σε αριθμό αγοραστών (+19% σε σχέση με το 2019) που την επισκέφθηκαν.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της έκθεσης, προστέθηκε και η κατηγορία MARCA FRESH, χώρος απόλυτα
αφιερωμένος στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αλλά και ανανεωμένος, μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος
για την κατηγορία Non – Food.
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Σημαντική δραστηριότητα της ανανεωμένης έκθεσης είναι η διοργάνωση και φιλοξενία οργανωμένων Β2Β
συναντήσεων μεταξύ των εκθετών και των αγοραστών. Στην έκθεση του 2020 πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες από 4.000 προγραμματισμένες συναντήσεις 1:1. Δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται
απόλυτα και στην ψηφιακή έκδοση MARCA DIGITAL SESSION της φετινής χρονιάς.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Τα προϊόντα που προβάλλονται στην
έκθεση ανήκουν στις παρακάτω
κατηγορίες:
Τρόφιμα – ποτά όπως φρέσκα
προϊόντα και προϊόντα ψυγείου,
κατεψυγμένα προϊόντα, έτοιμα και ημιέτοιμα
γεύματα,
συσκευασμένα
τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά, κρασί,
αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, νερό,
γλυκά και ζαχαρώδη, ελαιόλαδο και
προϊόντα ελιάς, σάλτσες και antipasti,
φρέσκα
φρούτα
και
λαχανικά,
κρεατοσκευάσματα,
ιχθυηρά,
βιολογικά προϊόντα, κα.
Προϊόντα για κατοικίδια – Pet
Προϊόντα καθαριότητας σπιτιού, χαρτιά, προϊόντα νοικοκυριού, απορρυπαντικά, είδη διακόσμησης κ.α.
Προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς, καλλυντικά κα.
Οι συμμετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά, να είναι παραγωγοί με διαθεσιμότητα των προϊόντων τους για
ιδιωτική ετικέτα. Δείτε παρακάτω τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο:
http://www.marca.bolognafiere.it/en/exhibitors/products-by-sections/1410.html
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Η MARCA DIGITAL SESSION 2021 είναι ένα ψηφιακό γεγονός που δημιουργήθηκε για να συνδέσει
αποτελεσματικά τους εκθέτες και τους αγοραστές σε αυτή την περίοδο που οι φυσικές συναντήσεις είναι
δύσκολες ή ακόμη και αδύνατες. Υποστηρίζει και βελτιώνει τον διάλογο λιανεμπόρων και παραγωγών
ιδιωτικής ετικέτας και στοχεύει στην προώθηση διαδικτυακών συναντήσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών
εκθετών και αγοραστών.
Στους συμμετέχοντες εκθέτες και αγοραστές παρέχεται η δυνατότητα 1:1 συναντήσεων σύμφωνα με τα
συγκεκριμένα ενδιαφέροντά τους, χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο σύστημα αντιστοίχισης φίλτρων. Οι
διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της ενσωματωμένης και ολοκληρωμένης
πλατφόρμας βίντεο. Μεταξύ των αγοραστών συμπεριλαμβάνονται Ιταλοί και Ευρωπαίοι λιανέμποροι,
εισαγωγείς και εξαγωγείς από ΗΠΑ, Νότια Αμερική και Ασία, Χονδρέμποροι και άλλοι.
MARCA DIGITAL SESSION PACKAGE
Το πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•

Δημιουργία προφίλ εκθέτη με πλήρη στοιχεία όπως επωνυμία εταιρείας, ιστοσελίδα, λογότυπο
εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας για μέχρι 5 άτομα - εκπρόσωπους επικοινωνίας από την εταιρεία
Προβολή προϊόντων (Υπάρχει δυνατότητα να προβάλλετε όσα προϊόντα της εταιρείας σας
επιθυμείτε. Για κάθε προϊόν: περιγραφή προϊόντος, 1 φωτογραφία, σύνδεσμος που οδηγεί σε
βίντεο, 1 αρχείο pdf)
Διαχείριση Ημερολογίου - Calendar
Δυνατότητα προκαθορισμού 1:1 συναντήσεων μέσω εφαρμογής. Περισσότερες πληροφορίες
εδώ
Πραγματοποίηση 1:1 συναντήσεων μέσω εφαρμογής βιντεοκλήσεων
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Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα και μέχρι τις 15/2/2021
Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιοδήποτε ενημέρωση για την συμμετοχή σας στην Marca Digital
Session 2021 μπορείτε να απευθύνεστε με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο 210 7755080.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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