ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H Great Exhibitions με χαρά σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση
γαλακτοκομικών & τυροκομικών προϊόντων
SALON DU FROMAGE & DES PRODUITS LAITIERS
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – ΠΑΡΙΣΙ, ΓΑΛΛΙΑ

Ένα σημαντικό επαγγελματικό γεγονός, που έχει χτίσει μια σταθερή διεθνή
φήμη ως η κορυφαία έκθεση του κλάδου!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
#1 - Συμμετέχετε στη μοναδική ειδική έκθεση στον κόσμο στον κλάδο της. Δημιουργήθηκε το 1991 από τον
διάσημο τυροκόμο, Alain Dubois και παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη:
+81% των εκθετών
+50% των επαγγελματιών επισκεπτών
+71% των διεθνών αγοραστών
#2 – Κλείστε εμπορικές συναντήσεις με 8.500 αγοραστές από όλο τον κόσμο.
• Το 92% των επισκεπτών έμεινε ικανοποιημένο με την έκθεση.
• Το 21% των επισκεπτών είναι διεθνείς
• Το 90% των παραγωγών κλείνουν συμφωνίες μέσω της έκθεσης
#3
•
•
•

- Ενισχύστε τις πωλήσεις σας
Το 83% των επισκεπτών που ήρθαν το 2020 θα ήθελε να επιστρέψει το 2022
Το 93% των εκθετών γνώρισε αγοραστές της αρεσκείας του
Το 66% των τυροκόμων πιστεύει ότι η έκθεση είναι σημαντική για τη δραστηριότητά τους

#4
•
•
#5
•
•
•

- Εκκινήστε ή δοκιμάστε νέα προϊόντα
Το 63% των επισκεπτών αναζητά νέα προϊόντα
Παρουσιάστηκαν περισσότερα από 115 νέα προϊόντα
- Απολαύστε εξαιρετική κάλυψη τόσο στα μέσα ενημέρωσης του κλάδου όσο και στα ενημερωτικά μέσα
157 δημοσιογράφοι και μπλόγκερ επισκέφτηκαν την εκπομπή το 2020
Περισσότερα από 300 άρθρα στον Τύπο
Η πλειοψηφία των άρθρων μιλάει για τους εκθέτες και τα προϊόντα τους

#6 - Επωφεληθείτε από έναν μαγικό προορισμό: το Παρίσι
• Μια πόλη όπου η γαστρονομία υπερηφανεύεται για τη θέση της μέσα από όλα τα καταστήματα λιανικής,
τα εστιατόρια, τις αγορές κλ.
• Μια πόλη με τη μεγαλύτερη αγορά φρέσκων προϊόντων στον κόσμο: το Rungis!
• Ένα μέρος πολύ εύκολο να φτάσετε

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περίπτερο Discover
Η κατασκευή περιλαμβάνει:
• Επιφάνεια 6 τ.μ.
• Διαχωριστικοί τοίχοι, banner
• Χαλί, πινακίδα με το όνομα της εταιρείας
• 1 ψηλό τραπέζι + 2 σκαμπό, 1 προθήκη ψυγείου
• 1 μόνιμη σύνδεση ρεύματος με 3 θέσεις

Οι αιτήσεις για προσφορά Discovery πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να είστε εκθέτης που δεν έχει συμμετάσχει ακόμη στην Έκθεση
• Απευθύνεται σε παραγωγό τυριών ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων
Κάθε αίτηση θα υποβάλλεται στην επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής
Η προσφορά αυτή περιορίζεται σε 18 περίπτερα των 6 τ.μ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συμμετοχή με βασική δομή
Βασικό stand + εξοπλισμός + επίπλωση + εγγραφή = 4.028€
Βασικό stand 445€/τμ
•
Minimum 9τ.μ.
•
Διαχωριστικοί τοίχοι
•
Banner
•
Χαλί

Επίπλωση 940€
•
1 info desk
•
1 τραπέζι
•
3 καρέκλες + 1 σκαμπό
•
1 φυτό
*Σε μαύρο ή άσπρο

Εγγραφή 663€
Το Exhibitor Pack περιλαμβάνει:
• Εγγραφή και διαχείριση της αίτησής σας
• Εγγραφές στη λίστα εκθετών μας που διατίθεται στο www.salon-fromage.com
και στους χάρτες της έκθεσης
Διαφημιστικό πακέτο:
• Διάθεση των δελτίων τύπου σας ή διαφημιστικών σας στο www.salonfromage.com (ενότητα Τύπου) και στην Υπηρεσία Τύπου
• 3 σήματα VIP για τους μεγάλους πελάτες σας
• 2 προσκλήσεις για Salon International de l'Agriculture
• Η ευκαιρία να λάβετε μέρος στον Διαγωνισμό «Coups de Coeur»
• Πρόσκληση για το cocktail των εκθετών
• 3 Badges εκθέτη με επιφάνεια έως 9 τ.μ., στη συνέχεια ένα επιπλέον badge για
κάθε προσθήκη 9τ.μ
Εάν θέλετε να αγοράσετε επιπλέον badges:
13 € χωρίς ΦΠΑ ανά πρόσθετο badge

Περίπτερο 2 πλευρών +340€
Συν-έκθεση +663€
Περίπτερο 3 πλευρών +680€
Περίπτερο 4 πλευρών +1360€
Ρωτήστε μας για τις επιλογές marketing

Εξοπλισμός 1980€
•
Παροχή ρεύματος 3kW
•
Με αποθηκευτικό χώρο
στο πίσω μέρος
•
Μέχρι 3 ψυγεία/9 τ.μ.

! Ρωτήστε μας για το
συνδυαστικό πακέτο
με την GOURMET
SELECTION ή την
GOURMET DISCOVERY,
το οποίο παρέχει
25% έκπτωση !

ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρίας προς την Επιχείρηση – Εκθέτη ή με τη
σύναψη συμφωνητικού και τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων και της τήρησης
των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό της έκθεσης.
Η καταβολή θα πρέπει γίνει απευθείας στην έκθεση, βάσει του χρονοδιαγράμματος που θα θέσει με την υπογραφή της
δήλωσης συμμετοχής.
Η καταβολή του ποσού του Coordination Fee στην GREAT EXHIBITIONS θα γίνει με την υπογραφή του συμφωνητικού με
τον εκθέτη και μέχρι τις 10/1/2022.
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.

