Πρόσκληση συμμετοχής στην
SIRHA 2023
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
SIRHA 2023,
που θα πραγματοποιηθεί 19 - 23 Ιανουαρίου 2023 στην Lyon, Γαλλία,
στο εκθεσιακό κέντρο EurExpo.
Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του κλάδου της διοργάνωσης εκθεσιακών
συμμετοχών, πρωτοπορεί και σας φέρνει κοντά σας τη μεγαλύτερη έκθεση
HORECA της Ευρώπης και μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου!

H Νο 1
έκθεση
HORECA στην
Ευρώπη

Γνωρίστε το εκθεσιακό
κέντρο EurExpo

146.000 τ.μ. εκθεσιακός χώρος
12 εκθεσιακές κατηγορίες
Food και non-Food στην ίδια
έκθεση
Μεγάλοι διεθνείς διαγωνισμοί:
Bocuse
d’Or,
Παγκόσμιο
Κύπελλο
Ζαχαροπλαστικής,
International Catering Cup
Στην καρδιά της Ευρώπης (όλες
οι ηγέτιδες εταιρείες του
κλάδου παρευρίσκονται στην
εκδήλωση)

Σύνοψη της έκθεσης

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στη Sirha, για την συμμετοχή των
Ελληνικών εταιρειών.
Η συμμετοχή σας με δομή της Great Exhibitions περιλαμβάνει:
Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου σε όλες τις αίθουσες
Aναβαθμισμένη ξύλινη, πολυτελή, καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση
κατασκευή περιπτέρου
Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (τραπέζια, καρέκλες, φωτιζόμενες βιτρίνες,
info counters κ.ά.)
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (καθαρισμός κ.λπ.)
Γραφικά της εταιρείας σας 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.
Βασική καταχώρηση με αλφαβητική σειρά στον επίσημο έντυπο, ηλεκτρονικό και mobile
κατάλογο της έκθεσης
Άριστη εξυπηρέτηση από την ομάδα της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία
της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη
τη διάρκεια της έκθεσης
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., DVD
player, σύνδεση internet, ψυγείο, λοιπός εξοπλισμός, επιπρόσθετα γραφικά κ.λπ.)

Ενδεικτική Δομή Great Exhibitions

Κόστος συμμετοχής:
945€/τ.μ.
995€/τ.μ. για περίπτερα με γωνία
Registration fee 1.373€

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
Custom Δομή Great Exhibitions Anuga 2022

Ρωτήστε μας για Custom Made περίπτερα

Ρωτήστε μας για τη δομή της έκθεσης

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 1/10/2022.
γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 20% μέχρι και τις 1/12/2022.
δ) Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι και τις 10/1/2023.
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

