Πρόσκληση συμμετοχής στην Fine Food Australia 2022

Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στην Fine Food Australia, που θα πραγματοποιηθεί από
5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2022 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας στο
εκθεσιακό κέντρο Melbourne Convention Exhibition Center.
Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του κλάδου της διοργάνωσης
εκθεσιακών συμμετοχών, σας φέρνει κοντά για πρώτη φορά την αγορά
της Αυστραλίας, με εκθεσιακούς χώρους σε κεντρικά σημεία της
έκθεσης.

Σύνοψη της έκθεσης
Η έκθεση του 2019

24.116
Εμπορικοί Επισκέπτες

H Fine Food Australia είναι η μόνη καθιερωμένη εμπορική
έκθεση στην Αυστραλία αφιερωμένη σε όλα τα τρόφιμα, η οποία
έχει εμπειρία δεκαετιών και αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην
αντιστοίχιση ποιοτικών εμπορικών αγοραστών με εκθέτες.

88%

Η Fine Food Australia παραμένει ένα σημαντικό εκθεσιακό
γεγονός του κλάδου – μια ευκαιρία να αναζωπυρωθούν οι
επιχειρηματικές συνομιλίες, η καινοτομία και οι πρόσωπο με
πρόσωπο συναντήσεις με ποιοτικούς Αυστραλούς εμπορικούς
επισκέπτες. Με μια εκτεταμένη βάση δεδομένων 89.000+
επαγγελματιών τροφίμων, η Fine Food Australia σάς παρέχει
πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή αγοραστών.
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Γιατί να εκθέσετε;
Γνωρίστε ποιοτικούς
αγοραστές
Επωφεληθείτε από
τις νέες τάσεις της
αγοράς
Παρουσιάστε τα
καινοτόμα και
βραβευμένα
προϊόντα σας
Συμμετέχετε στην
πρώτη έκθεση
τροφίμων στην
Αυστραλία μετά το
2019
Εκμεταλλευτείτε τα
κανάλια διανομής
που προσφέρονται

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
Walk on Package 1 (ανά 9m2)

Walk on Package 2 (ανά 9m2)
Ύψος 2500mm
Όνομα στην πρόσοψη μέχρι 30
χαρακτήρες
Δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε
τα γραφικά σας από την Ελλάδα
(ρωτήστε μας για κόστη)
Η χρήση των γραφικών γίνεται μόνο
με blutac ή ταινία διπλής όψεως

1 x counter που κλειδώνει (πλάτος:
1200 x d: 600 x h: 1000 mm)
2 x καρέκλες
1 x Στρογγυλό Τραπέζι
4 x επιτοίχια ράφια (900mm x
300mm)
2 x led Λάμπες
1 x πρίζα

Κόστος συμμετοχής
Για ενδιάμεσα περίπτερα
745€/m2
Για γωνιακά περίπτερα
795€/m2
Marketing Package
845€

1 x counter που κλειδώνει (πλάτος:
1350 x d: 455x h: 820 mm)
2 x καρέκλες
1 x Στρογγυλό Τραπέζι
4 x επιτοίχια ράφια (900mm x
300mm)
2 x led Λάμπες
1 x πρίζα

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 συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας γίνεται με 50% προκαταβολή και
καταβολή του υπόλοιπου 50% στις 5 Αυγούστου 2022.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων
με βάση την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και την έγκαιρη εξόφληση
του ποσού της προκαταβολής.
Για την παρουσία στελεχών της Great Exhibitions είναι απαραίτητη η
συμμετοχή τουλάχιστον οχτώ εταιρειών.

(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

