LOGO ΕΚΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η GREAT EXHIBITIONS σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στη μεγαλύτερη έκθεση ζαχαροπλαστικής
και αρτοποιημάτων παγκοσμίως, την 51η

ISM

30 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2022 στην Κολωνία
της Γερμανίας.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ 2020
Η παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων που συμμετείχαν
μέσω της GREAT EXHIBITIONS έγινε στο πλαίσιο μιας
νέας και ανανεωμένης, καλοσχεδιασμένης εκθεσιακής
παρουσίας, που ξεχώρισε ανάμεσα στις δεκάδες
συμμετοχές χωρών απ’ όλο τον κόσμο. Η καλαίσθητη
ξύλινη κατασκευή με τη ΝΕΑ εκθεσιακή ταυτότητα
“TRULY GREECE” με την έντονη εταιρική – προϊοντική
σήμανση έδωσε στους εκθέτες της GREAT
EXHIBITIONS την ευκαιρία να προβάλουν τα προϊόντα
τους με επιτυχία και να πραγματοποιήσουν σημαντικό
αριθμό εμπορικών συναντήσεων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ 2022
• Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου στα halls 4.2, 3.2 και 11.2 (ή σε άλλο χώρο της επιλογής σας με βάση
τη διαθεσιμότητα)
• Ανανεωμένη και αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, ξύλινη πολυτελή κατασκευή περιπτέρου με έντονη εταιρική –
προϊοντική σήμανση
• Λογοτύπηση της συμμετοχής μας, με τη νέα εκθεσιακή μας ταυτότητα « TRULY GREECE» που αναδεικνύει την
εμφανή, προϊοντική, ποιοτική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων
• Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (τραπέζια, καρέκλες, ράφια, φωτιζόμενες βιτρίνες, info-counters κα)
• Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός κλπ.)
• Γραφικά της εταιρείας σας σε info-desk και σε διαχωριστικό. Με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας υπάρχει
δυνατότητα κάλυψης όλου του περιπτέρου με γραφικά της εταιρείας σας και το κόστος αυτών θα καλυφθεί από τον κάθε
εκθέτη ξεχωριστά.
• Μεταφορά των εκθεμάτων σας με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου σας και παράδοσή τους στο περίπτερο σας
(περιλαμβάνεται η επιστροφή 1-2 χαρτοκιβωτίων προωθητικού υλικού βάσει οδηγιών της εταιρείας μας)
• Καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης με βάση το marketing package (δείτε
παραπάνω)
• Διαχειριστική εξυπηρέτηση από την ομάδα 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
• Παροχή αναλώσιμων κατά τη διάρκεια της έκθεση (νερά, ποτήρια, καφές, κλπ.)
• Exhibitor’s kit με όλα τα απαραίτητα που βοηθούν στην καλύτερη παρουσία σας στην έκθεση
• Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., dvd player, σύνδεση internet,
βοηθητικό προσωπικό, διερμηνείς, εκτυπώσεις κλπ.)

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ 2022
Το Marketing Package περιλαμβάνει:
•

Την εγγραφή της εταιρείας σας στην έκθεση και αλφαβητική καταχώρηση της επωνυμίας σας
στον επίσημο έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης

•

Την καταχώρηση 10 κατηγοριών προϊόντων στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης

•

Την καταχώρηση απεριόριστου αριθμού κατηγοριών προϊόντων στην εφαρμογή και την
online αναζήτηση της έκθεσης (mobile, online)

•

Τη δημιουργία online press compartment το οποίο θα περιλαμβάνει 1 εταιρικό προφίλ, 1
εταιρικό λογότυπο, 6 δελτία τύπου, 10 φωτογραφίες και 5 έγγραφα της επιλογής σας

•

Την εφαρμογή για κινητά για την καταγραφή των επισκεπτών στο περίπτερό σας. Θα
λάβετε ανάλογο αριθμό δωρεάν αδειών με βάση τα τμ σας και τις κάρτες εισόδου που δικαιούστε.

•

Την παρουσίαση 1 προϊόντος στην εφαρμογή και την ηλεκτρονική αναζήτηση εκθετών
περιλαμβάνοντας φωτογραφία προϊόντος και περιγραφή προϊόντος

•

Την λειτουργία και χρήση της υπηρεσίας @home incl. scheduling tool.

•

Χρήση της βάσης δεδομένων των Νέων προϊόντων (New Products Database) στην ηλεκτρονική
περιοχή τύπου (Press Area) της ISM

Η GREAT EXHIBITIONS σας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ISM με την εξασφάλιση προνομιακού χώρου με τη δική σας
ειδική κατασκευή (custom-made) που θα αναδείξει την υψηλή ποιότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητα των προϊόντων σας
πολλαπλασιαστικά.
Η GREAT EXHIBITIONS έχει κατασκευάσει υψηλής αισθητικής περίπτερα για μεγάλες εταιρείες του κλάδου των τροφίμων και
ποτών.
Για ανεξάρτητες συμμετοχές ή ιδιαίτερες κατασκευές, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε άμεσα προκειμένου να σας
εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο σε hall της επιλογής σας, με βάση τη διαθεσιμότητα, και να σας δώσουμε τις απαραίτητες
προτάσεις κατασκευών βάσει των επιθυμιών σας. Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή οικονομική προσφορά.
Ζητείστε να δείτε το portfolio μας με τις ειδικές κατασκευές και επισκεφτείτε το site μας www.greatexhibitions.gr για να δείτε το
πρόγραμμα του 2021 και του 2022 ή καλέστε μας στο 210 7755080..

ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρίας προς την Επιχείρηση – Εκθέτη ή με τη σύναψή συμφωνητικού και τελεί υπό τον όρο
της ολοσχερούς εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων και της τήρησης των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό από την
Επιχείρηση-Εκθέτη.
Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:
Α) Προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το ποσό για το Marketing Package με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής έως 30/7/2021
Β) 2η δόση – 35% του συνολικού ποσού μέχρι την 30/9/2021
Γ) 3η δόση – 35% του συνολικού ποσού μέχρι την 17/12/2021
Εξόφληση ΦΠΑ τιμολογίου μέχρι την 17/1/2022
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
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

