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Η GREAT EXHIBITIONS, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του VINEXPO GROUP για

την Ελλάδα, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Δ.Ε. Wine Paris & Vinexpo Paris
που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2022 στο Παρίσι,
στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Wine Paris & Vinexpo Paris είναι το μεγαλύτερο γεγονός για τον
κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών στο Παρίσι και αποτελεί
τον μεγαλύτερο πόλο έλξης για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου,
καθώς παρέχει τη δυνατότητα υψηλού επιπέδου εμπορικών
συναντήσεων, ακολουθεί τις νέες τάσεις της αγοράς και εξερευνεί νέες
ποικιλίες από το διεθνές εμπόριο οίνου.
H Wine Paris & Vinexpo Paris προέρχεται από τη συνένωση των
οινικών γεγονότων της Γαλλίας, της VINISUD και της VINOVISION
PARIS, και είναι ενεργό μέλος της «οικογένειας» της VINEXPO. Με
αφορμή την συνένωση αυτών των 3 δυνατών εκθέσεων, το Παρίσι έχει
γίνει το επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για το κρασί.
Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει για τους Έλληνες
οινοπαραγωγούς, προνομιακό χώρο, όπου θα βρίσκεται το σύνολο της
Ελληνικής συμμετοχής και προσφέρει μια ολοκληρωμένη, ξεχωριστή
και επιτυχημένη παρουσίαση των ελληνικών οίνων και λοιπών
προϊόντων του κλάδου μέσα από μια καλαίσθητη και λειτουργική
παρουσία.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα https://en.wineparis-vinexpo.com/ και στο site μας
https://greatexhibitions.gr/el/ektheseis
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2020
•

H Wine Paris & Vinexpo 2020 συγκέντρωσε πάνω
από 2.800 εκθέτες (οινοπαραγωγούς, οινοποιεία και
εμπορικές εταιρείες) από διάφορες γαλλικές και διεθνείς
αμπελουργικές περιοχές.

•

Ο αριθμός των επισκεπτών άγγιξε τους 30.000 με
το 1/3 να αποτελεί διεθνείς επισκέπτες από 126 χώρες.
Οι 10 κυριότερες χώρες διεθνών επισκεπτών είναι το
Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α., η Γερμανία, η
Ολλανδία, η Σουηδία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Κίνα και η
Νορβηγία, ενώ συνολικά το 68% των επισκεπτών
προέρχονται από την Ευρώπη.

•

Σημειώνεται ότι το 37% των επισκεπτών αποτελούν
αγοραστές και διανομείς της χονδρικής πώλησης,
ενώ το 24% αποτελούν επαγγελματίες της λιανικής
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων τα
delicatessen και duty free.

•

Πάνω από 600 δημοσιογράφους επισκέφθηκαν την
έκθεση ενώ το 27% αυτών από διεθνή
δημοσιογραφικά μέσα.

•

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3000
συναντήσεις, με το 33% των εκθετών και 25% των
επισκεπτών να χρησιμοποιούν την εφαρμογή
ONE2WINE meeting and wine match.

ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 360 00 2330 001 008 / ΙΒΑΝ: GR50 0140 3600 3600 0233 0001 008
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715 / ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ
EUROBANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0026.0006.41.0201829004 / IBAN: GR32 0260 0060 0004 1020 1829
004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ
Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την
επωνυμία της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080.

Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1.
Ενοίκιο προνομιακού χώρου
2.
Πολυτελή, αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, λειτουργική, με εταιρική –
προϊοντική σήμανση, ξύλινη κατασκευή περιπτέρου, πάντα
προσαρμοσμένη στο πρώτόκολλο ασφαλείας και υγιεινής λόγω
COVID 19.
3.
Πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου με infocounter, τραπέζι συνεργασίας,
καρέκλες, βιτρίνα, κοινόχρηστη αποθήκη κλπ.
4.
Γραφικά περιπτέρου σε Infodesk και τοιχοποιία, βάσει τελικού
σχεδιασμού περιπτέρου. 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, όπου χρειαστεί
5.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κ.λπ.)
6.
Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων, ανάλογα με την επιφάνεια ανά
εκθέτη και μέχρι 10 κιβώτια και παράδοση στο περίπτερο (δεν
περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων στην Ελλάδα). Η GREAT
GREEK EXHIBITIONS δεν αναλαμβάνει το ενδεχόμενο κόστος που
αφορά σε φόρο κατανάλωσης και δασμούς αλκοολούχων ποτών στη
χώρα προορισμού (Γαλλία) που επιβαρύνουν τον εκθέτη και θα
χρεωθούν ξεχωριστά μετά το πέρας της έκθεσης.
7.
Βασική καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της
έκθεσης
8.
3 Exhibitor Badges
9.
2 μπασκέτες με ποτήρια η καθεμία και τακτικό πλύσιμό τους κατά τη
διάρκεια
της
ημέρας,
πτυελοδοχεία,
πάγο,
σαμπανιέρες,
εμφιαλωμένο νερό κλπ.
10.
Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη
λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την
προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
11.
Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου
12.
Παροχή στοιχείων για την αγορά
13.
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.

