Πρόσκληση συμμετοχής στη ProWein 2023
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
27ή Δ.Ε. ProWein,
που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 Μαρτίου 2023 στο Duesseldorf, Γερμανία,
στο εκθεσιακό κέντρο Duesseldorf Exhibition Centre.
Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του κλάδου της διοργάνωσης εκθεσιακών
συμμετοχών, θα συμμετάσχει δυναμικά για μία ακόμη χρονιά στην ProWein, με
εκθεσιακούς χώρους σε κεντρικά σημεία της έκθεσης και με πρωτοποριακές προτάσεις για
πολυτελείς κατασκευές περιπτέρων με έντονη εταιρική – προϊοντική σήμανση.

Σύνοψη της έκθεσης
Η ProWein 2022 επέστρεψε εντυπωσιακά μετά τη
διετή υποχρεωτική διακοπή της λόγω της πανδημίας.
Η ατμόσφαιρα στα δεκατρία Halls της έκθεσης ήταν
εξαιρετικά θετική κατά τη διάρκεια των τριών ημερών
της διοργάνωσης.
Η δια ζώσης παρουσία και η προσωπική επικοινωνία,
οι ζωντανές γευστικές δοκιμές και το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα εκδηλώσεων με ειδικούς του κλάδου
δημιούργησαν μια μοναδική εμπειρία για όλους.
Με 5.700 εκθέτες από 62 χώρες και με
περισσότερους από 38.000 εμπορικούς επισκέπτες
από 145 χώρες, η ProWein αποτελεί το κεντρικό
γεγονός και τη διεθνή «κατ' εξοχήν» επιχειρηματική
πλατφόρμα του κλάδου.

Στατιστικά της έκθεσης
Προϊόντα που προβάλλονται
Κλαδικά Περιοδικά
10
Αξεσουάρ
10

Οίνοι
10
Αφρώδεις Οίνοι - Οίνοι Σαμπανιζέ
10

Ανθρακούχο - Μεταλικό Νερό
10

Βιολογικοί Οίνοι
10

Εξοπλισμός
10

Γλύκοι Οίνοι
10

Μπύρες
10

Fruit Wines
10
Mη αλκοολούχα ποτά και οίνοι
10

Η Ελληνική συμμετοχή Η συμμετοχή της Great Exhibitions
H Great Exhibitions διοργάνωσε μεγάλο μέρος της
ελληνικής συμμετοχής στην ProWein 2022 με μεγάλη
επιτυχία. Η εκθεσιακή παρουσία 50 και πλέον ελληνικών
εταιρειών του κλάδου του οίνου και των αποσταγμάτων,
με δυνατές επίσης συμμετοχές από Ελληνικές
Περιφέρειες, ξεχώρισε για την υψηλή αισθητική και την
εντυπωσιακή κατασκευή των περιπτέρων τους, τα οποία
αποτέλεσαν βασικό εργαλείο προβολής και προώθησης των
προϊόντων τους και τους βοήθησαν στην προσέλκυση
δυνητικών αγοραστών και στην πραγματοποίηση
σημαντικού αριθμού εμπορικών συναντήσεων.
Συνολικά στην ProWein 2022 συμμετείχε σημαντικός
αριθμός εταιρειών από Ελλάδα και Κύπρο, με εξαιρετικά
αποτελέσματα, προσδίδοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη
δυναμική στην ήδη υπάρχουσα αξιοπιστία της έκθεσης.

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
Η συμμετοχή της GREAT EXHIBITIONS για το 2023 θα είναι εξίσου εμπλουτισμένη με τα
λειτουργικά στοιχεία τα οποία ανταποκρίθηκαν στις ιδιαιτερότητες της έκθεσης του 2022. Η
σχεδιαστική μας προσέγγιση ήταν εμφανώς καλύτερη συγκριτικά με προηγούμενες συμμετοχές και
συνέβαλε στην προώθηση των brands και των προϊόντων των εκθετών της GREAT
EXHIBITIONS. Παράλληλα, θα διοργανώσουμε διάφορες προωθητικές δράσεις, που θα
ενισχύσουν την παρουσία και συμμετοχή των συνεργατών μας.

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
H GREAT EXHIBITIONS με την έγκαιρη αίτησή σας μπορεί να σας εξασφαλίσει προνομιακό
χώρο στο Hall 17, που εκτίθενται οι οίνοι, ώστε να έχετε τη δική σας ανεξάρτητη παρουσία,
με σχεδιασμό κατασκευής περιπτέρου σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Χώρος αποσταγμάτων
(Spirits)

Χώροι Organics

H GREAT EXHIBITIONS με την έγκαιρη αίτησή σας μπορεί
να σας εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στο Hall 11 στο
οποίο εκτίθενται τα αποστάγματα (spirits), όπως τσίπουρο,
ούζο, τσικουδιά κ.λπ. Οι όροι και το κόστος συμμετοχής
είναι οι ίδιοι με τους προαναφερόμενους.

Η GREAT EXHIBITIONS με την έγκαιρη συμμετοχή σας
μπορεί να σας εξασφαλίσει χώρο στο Hall 5, όπου
εκτέιθενται οι οργανικοί οίνοι, Στη διοργάνωση του 2022
σημαντική συμμετοχή υπήρξε στο χώρο των οργανικών
οίνων και οργανικών αποσταγμάτων, όπως άλλωστε
επιτάσσει η τάση της εποχής.

Για το 2023 η GREAT EXHIBITIONS προτίθεται να
δημιουργήσει μια ομαδική συμμετοχή – ομάδα παραγωγών
στον χώρο των αποσταγμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί
όχι μόνο η παρουσία αλλά και η συνολική εικόνα των
Ελληνικών εταιρειών που παράγουν επιτυχώς διαφόρων
ειδών αποστάγματα (spirits).

Ζητήστε μας ξεχωριστή προσφορά

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
Ατομικές συμμετοχές
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
Ενοίκιο προνομιακού χώρου.
Νέα, πολυτελή, αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, λειτουργική, με εταιρική – προϊοντική σήμανση, ξύλινη
κατασκευή περιπτέρου.
Πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου με infocounter, τραπέζι συνεργασίας, καρέκλες, βιτρίνα, κ.λπ.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, νερό, καθαρισμός, φύλαξη κ.λπ.).
Παροχή ψυγείου σε κάθε περίπτερο.
Ποτήρια και τακτικό πλύσιμό τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, πτυελοδοχεία, πάγο, σαμπανιέρες,
εμφιαλωμένο νερό κ.λπ.
Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές
εκθεμάτων στην Ελλάδα). Η GREAT EXHIBITIONS δεν αναλαμβάνει το κόστος που αφορά σε φόρο
κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στη χώρα προορισμού (Γερμανία) και σχετικών διαχειριστικών
εξόδων που θα προκύψουν, τα οποία επιβαρύνουν τον εκθέτη.
Βασική καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης.
Γραφικά περιπτέρου σε infodesk, φωτεινό διαφανοσκόπειο, ως δωρεάν παροχή από την GREAT
EXHIBITIONS, με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας. Σε περίπτωση που υπάρξουν
επιπρόσθετα από τα παραπάνω γραφικά, αυτά επιβαρύνουν οικονομικά τον εκθέτη. H σήμανση της
συμμετοχής είναι η “Wines of Greece”, με επιπρόσθετη σήμανση τη λογοτύπηση Περιφερειών,
Δικτύων, Ενώσεων κ.λπ.
Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και
την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, όπως
ποτήρια, πτυελοδοχεία, πάγος, εμφιαλωμένο νερό, σαμπανιέρες κ.λπ.
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 (t.v., σύνδεση internet,
επιπρόσθετα γραφικά κ.λπ.).

Δείτε βίντεο από προηγούμενες
συμμετοχές μας σε εκθέσεις.
Αναβαθμίζουμε την εκθεσιακή
σας παρουσία!

Πληροφορίες Πληρωμής

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 η ηλεκτρονική κατάθεση πρέπει να αναγράφει
την επωνυμία της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.

11, K. Varnali str
15233 Chalandri
Greece
Tel.: +30 210 7755080
+30 210 6897935
Fax. +30 210 7755049
info@greatexhibitions.gr
www.greatexhibitions.gr

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας κατοχυρώνεται με την υποβολή
συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής, η οποία αποστέλλεται έπειτα από
εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλέπετε κανονισμό συμμετοχής) και
μόνον εφόσον ο δεσμευμένος χώρος δύναται να διατεθεί σε άλλη
εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής επιστρέφεται.
Η καταβολή του ποσού για τη συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας γίνεται
ως εξής:
α) Η προκαταβολή του 40% του συνολικού ποσού της συμμετοχής
ταυτόχρονα με την αποστολή της υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής
σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευση του χώρου.
β) Καταβολή του 40% του ποσού συμμετοχής μέχρι και τη 1/12/2022.
γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 20% μέχρι και τις 31/01/2023.
δ) Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι και τη 1/03/2023.
Η τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας της έκθεσης.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων
με βάση την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και την έγκαιρη εξόφληση
του ποσού της προκαταβολής.
(Σημείωση: Eνδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές χώρων και τιμών, δεδομένων των
πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων και υγειονομικών συνθηκών.)

Η ομάδα της
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!
Ακολουθείστε μας στα Social Media

Κατεβάστε το εκθεσιακό μας πλάνο

