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Η μεγαλύτερη έκθεση των ΗΠΑ, επικεντρωμένη
αποκλειστικά στον κλάδο των τροφίμων.
Ανακαλύψτε 180.000 προϊόντα, όπως γλυκίσματα,
τυριά, καφέ, σνακ, μπαχαρικά, έθνικ, φυσικά, βιολογικά
και άλλα. Γνωρίστε 2.400 εκθέτες από 50 χώρες.
Η Specialty Food Association's State of the Specialty
Food Industry Report σημειώνει σε έκθεσή της ότι τα
“ειδικά τρόφιμα” παραμένουν ένα από τα ταχύτερα
αναπτυσσόμενα τμήματα του κλάδου των τροφίμων.
Οι εκθέτες είναι είτε μέλη των κατασκευαστών της
SFA είτε διεθνείς παραγωγοί - εξαγωγείς.
Η έκθεση είναι αυστηρά B2B και δεν είναι ανοιχτή στο
ευρύ κοινό.

Η συμμετοχή της

Η αναβαθμισμένη και ποιοτική συμμετοχή της GREAT EXHIBITIONS,
με τη νέα εκθεσιακή της ταυτότητα «TRULY GREECE», βρίσκεται στο Level 1,
όπου και γειτνιάζει με το σύνολο των Αμερικάνικων εταιρειών - μελών της Specialty Food Association.

Παροχές έκθεσης - Κόστος Συμμετοχής

Οι πρόσθετες παραγγελίες γίνονται απευθείας
στην κατασκευάστρια εταιρεία και
εξοφλούνται απευθείας σε αυτήν.
* Η τιμή είναι ενιαία για όλους τους εκθέτες
που συμμετέχουν είτε μέσω Προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος
«Επιχειρούμε Έξω», είτε μέσω άλλων
Κοινοτικών Προγραμμάτων κ.λπ.

Στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν
περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και
εκτελωνισμού των προϊόντων των εκθετών.

Ενδεικτική εικόνα περιπτέρου

Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο προνομιακού χώρου 100 sq. ft (9,3 τ.μ.) στο Level 1, όπου και
γειτνιάζει με το σύνολο των Αμερικάνικων εταιρειών - μελών της
Specialty Food Association.
2. Καλαίσθητη και αναβαθμισμένη κατασκευή περιπτέρου.
3. Γραφικά περιπτέρου, με σήμανση στο info-counter, σήμανση εκθέτη και
κεντρική μετόπη.
4. Ανάδειξη της συμμετοχής σας μέσα από το νέο εκθεσιακό μας brand
“TRULY GREECE”, το οποίο αναδεικνύει την ποιοτική υπεροχή των
ελληνικών προϊόντων που θα προβληθούν στην αγορά των ΗΠΑ.
5. Βασικό και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου.
6. Διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου.
7. Βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης.
8. Παρουσία στελεχών της Great Exhibitions για την εύρυθμη λειτουργία
της συμμετοχής σας αλλά και την κάλυψη αναγκών σας κατά την
προετοιμασία και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
9. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στον χώρο συμμετοχής
της Great Exhibitions.
10. Παροχή στοιχείων για την αγορά.
11. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του
εκθέτη (επιπρόσθετα γραφικά, ψυγείο, t.v., πρόσβαση internet, λοιπός
εξοπλισμός κ.λπ.).

Η ομάδα της GREAT EXHIBITIONS είναι στη διάθεσή σας
για να βρει τον καλύτερο τρόπο
προβολής και πώλησης των προϊόντων σας
στην παγκόσμια αγορά.

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας!

