ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η GREAT EXHIBITIONS, αποκλειστική
αντιπρόσωπος της
SIAL AMERICA,
σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην πρώτη της έκδοση
22-24 MΑΡΤΙΟΥ 2022 στο,
LAS VEGAS CONVENTION CENTRE
Η SIAL America κάνει ντεμπούτο στο Λας Βέγκας τον
Μάρτιο του 2022, ενώνοντας ολόκληρη τη βιομηχανία των
τροφίμων και παρουσιάζοντας όλες τις κατηγορίες
τροφίμων και ποτών σε σημαντικούς εισαγωγείς, εταιρείες
παροχής υπηρεσιών τροφίμων, διανομείς, λιανοπωλητές
και χονδρέμπορους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ SIAL
AMERICA

Organic & Wellness

Beverages

Grocery

Sweets & Bakery

Fruits & Vegetables

Seafood

Dairy Products

Frozen Foods

Snack Foods

Meat

Δείτε περισσότερα εδώ
www.sialamerica.com
Βοηθάμε στον εντοπισμό και την
εξήγηση των κορυφαίων τάσεων
της βιομηχανίας μέσω συλλογικών
συσκέψεων.

SIAL A merica η
μονή Γενική έκθεση
τροφίμων στις
Η.Π.Α..

O κορυφαίος κόμβος
δικτύωσης για τη
βιομηχανία τροφίμων
και ποτών.

Κατανοούμε τη
δυναμική της
παγκόσμιας αγοράς
τροφίμων, ενοποιούμε
γνώση και έμπνευση.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GREAT EXHIBITIONS ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ:
✓ Ενοίκιο χώρου
✓ Καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση, κατασκευή περιπτέρου, με βάση την εκθεσιακή ταυτότητα “Truly Greece”
✓ Λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου, όπως infocounter με αποθηκευτικό χώρο και ντουλάπι με κλειδί, 1 βιτρίνα με 3 ράφια στον τοίχο, 1
τραπέζι και 3 καρέκλες, 1 γραφικό τοίχου, 1 γραφικό μετόπης για το λογότυπο της εταιρείας και το stand No
✓ Διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαριότητα, φύλαξη κλπ)
✓ Βασική καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης
✓ Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την
προετοιμασία και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
✓ Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT EXHIBITIONS
✓ Παροχή στοιχείων για την αγορά
✓ Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (επιπρόσθετα γραφικά, δωμάτιο αποθήκης, ψυγείο, t.v.,
σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός κλπ). Η παραγγελία είτε γίνεται απευθείας στη κατασκευάστρια εταιρεία και το κόστος εξοφλείται
απευθείας σ’ αυτήν, είτε στην GREAT EXHIBIITIONS και εξοφλείται σ’ αυτήν.

