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Η Great Exhibitions σας προσκαλεί να
συμμετέχετε στη Sweet & Snacks Expo
24 – 26 Μαΐου στο Σικάγο των Η.Π.Α.
Η Sweets & Snacks Expo είναι το καλύτερο μέρος για
να ανακαλύψετε τις σημαντικές ευκαιρίες που παρέχει ο
κλάδος!
Οι εκθέτες μπορούν εύκολα να έρθουν σε επαφή με
κορυφαίες αλυσίδες λιανικής (S/M) και με σημαντικούς
αγοραστές - χονδρεμπόρους για να δημιουργήσουν
νέες σχέσεις και να αποκτήσουν πρόσβαση στην
αγορά των ΗΠΑ!

Πανόραμα της έκθεσης
Υπό την αιγίδα της Εθνικής Ένωσης Ζαχαροπλαστείων διοργανώνεται στις Η.Π.Α. η έκθεση Sweets & Snacks Expo. Πρόκειται για
κορυφαία εμπορική εκδήλωση που απευθύνεται σε παραγωγούς σνακ και ειδών ζαχαροπλαστείου, λιανοπωλητές, χονδρεμπόρους κ.ά.
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Λόγοι συμμετοχής

Εστίαση
• Συναντηθείτε με τους μεγαλύτερους αγοραστές και εμπόρους λιανικής.
• Συνομιλήστε απευθείας με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από όλες τις
κατηγορίες εμπορίου.
• Προβάλετε τα προϊόντά σας στη μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου στις Η.Π.Α.
Έμπνευση
• Η Sweets & Snacks Expo προσφέρει έμπνευση και καινοτομία σε κάθε γωνιά της.
• Παρουσιάστε τα προϊόντα σας απευθείας σε λιανοπωλητές, εισαγωγείς και
χονδρεμπόρους.
• Εξερευνήστε τις τελευταίες τάσεις στα συστατικά, τις συσκευασίες και πολλά
άλλα στο Supplier Showcase.
Συναντήσεις
• Η έκθεση Sweets & Snacks Expo συγκεντρώνει όλο τον κλάδο της
ζαχαροπλαστικής και των σνακ σε ένα μέρος. Ενισχύστε τις σχέσεις με τους
πελάτες σας πρόσωπο με πρόσωπο.
• Μοιραστείτε τα τελευταία νέα της εταιρείας σας.
• Ανακαλύψτε τους επόμενους συνεργάτες

Κόστος συμμετοχής

Booth 9,3 τ.μ.→ 11.100€ + Registration Fee 690€
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
και το stand No
✓ Διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαριότητα, φύλαξη κλπ)
✓ Βασική καταχώρηση στον κατάλογο 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 από αυτήν.

Πληροφορίες συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα.
Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:
α) Άμεση προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού
β) Εξόφληση του υπολοίπου 50% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 31/3/2022
- Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι τις 2/4/2022. Η τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας της έκθεσης.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ 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 210 7755080

