Πρόσκληση συμμετοχής στην SIAL Paris 2022
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
SIAL Paris,
που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2022 στο Παρίσι, Γαλλία,
στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte Exposition Park.

Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του κλάδου της διοργάνωσης εκθεσιακών
συμμετοχών, θα συμμετάσχει δυναμικά για μία ακόμη χρονιά στην Sial Paris, με
εκθεσιακούς χώρους σε κεντρικά σημεία της έκθεσης και με πρωτοποριακές προτάσεις για
πολυτελείς κατασκευές περιπτέρων με έντονη εταιρική – προϊοντική σήμανση.

Σύνοψη της έκθεσης
Top 10 επισκέπτριες χώρες
Γαλλία
Ιταλία
Βέλγιο
Ολλανδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Γερμανία
Ηνωμένες Πολιτείες
Καναδάς
Ελλάδα

Η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς πλησιάζει! 15 -19 Οκτωβρίου 2022, η SIAL Paris επιστρέφει
στο Parc des expositions Paris Nord Villepinte και στη Great Exhibitions ετοιμαζόμαστε
πυρετωδώς για αυτό το μεγάλο γεγονός! Έπειτα από τέσσερα χρόνια αναμονής, καλό είναι να
θυμηθούμε τους λόγους για τους οποίους η SIAL Paris είναι τόσο ξεχωριστή.
Οι επισκέπτες της έκθεσης προέρχονται από διάφορους τομείς της βιομηχανίας
επεξεργασίας τροφίμων, όπως διανομή, εμπόριο, υπηρεσίες τροφίμων,
αμπελουργία κ.λπ. Περίπου το 70% των επισκεπτών επισκέπτεται την έκθεση
αναζητώντας νέα προϊόντα και προμηθευτές.
Το 2018 την έκθεση επισκέφτηκαν 150,258 επαγγελματίες, εκ των οποίων το 62,8%
προήλθε από 200 χώρες εκτός της Γαλλίας.
Γευτείτε την Καινοτομία στη SIAL:
Απολαύστε τα πλέον καινοτόμα προϊόντα. Η παρουσίαση καινοτομιών στη SIAL
ξεκίνησε το 1996 και αποτελεί μια εντυπωσιακή 'βιτρίνα' για τις τελευταίες τάσεις
στον κλάδο των τροφίμων, ενώ εδώ διεξάγεται ο μεγαλύτερος διαγωνισμός
καινοτομίας τροφίμων στον κόσμο, με βραβεία σε 15 διαφορετικές κατηγορίες.
Δικτυωθείτε στο SIAL Talks:
Κατακτήστε τα κύρια ζητήματα και τις μεγάλες τάσεις που επηρεάζουν τη
βιομηχανία τροφίμων, από τη γεωπολιτική και την κλιματική αλλαγή έως τις νέες
τεχνολογίες στα logistics. Μοιραστείτε τις απόψεις σας, ανταλλάξτε ιδέες και
βρείτε νέα έμπνευση σε ένα πλούσιο πρόγραμμα συνεδρίων, συζητήσεων και
ομιλιών στο SIAL Talks. Ενημερωθείτε από τους πιο σημαντικούς ομιλητές του
κόσμου και μαζί με κορυφαίους επιστήμονες, επιχειρηματικούς αναλυτές και
ειδικούς του κλάδου δημιουργήστε το βιβλίο μαγειρικής του αύριο.
Δείτε το μέλλον των μενού στο Future Lab:
Ανακαλύψτε τη διατροφική εμπειρία του μέλλοντος στο Future Lab. Το μέλλον
είναι εδώ. Στο Future Lab θα ανακαλύψετε τι και πώς θα τρώμε σε δέκα χρόνια από
τώρα.

Στατιστικά της έκθεσης
7.200 εκθέτες
250.000 τ.μ.

120 χώρες
650 start ups

320.000 επισκέψεις
35% Γαλλία
38% Ευρώπη
38% Υπόλοιπος
κόσμος
55%Yπεύθυνοι αγορών
34%CEO / GM
84% θέλουν να δουν νέα προϊόντα
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H συμμετοχή του 2018

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
Ενοίκιο προνομιακού χώρου
Αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, ξύλινη πολυτελή κατασκευή περιπτέρου με έντονη εταιρική – προϊοντική
σήμανση
Λογοτύπηση της συμμετοχής μας, με την εκθεσιακή μας ταυτότητα “Truly Greece” που αναδεικνύει την
ποιοτική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων. H εκθεσιακή μας σήμανση θα έχει επιπρόσθετη σήμανση με
τη λογοτύπηση των Περιφερειών, των Δικτύων, των Ενώσεων κλπ. για τους εκθέτες που θα συμμετέχουν
μέσω αυτών.
Πλήρη και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου με βιτρίνα, επιτοίχια ράφια, info-counter, τραπέζι
συνεδριάσεων, καρέκλες κ. Γραφικά περιπτέρου σε 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.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός, φύλαξη κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται
η παροχή 24ωρου ρεύματος και η κατανάλωση ρεύματος επαγγελματικού εξοπλισμού
Λειτουργία Reception Desk – Coffee - Water Station. Χώρος παροχής πληροφοριών για όλους τους εκθέτες
και διανομή του λειτουργικού καταλόγου εκθετών, με βοηθητικό χώρο για την προσφορά νερού, καφέ
κ.λπ. για τις ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών τους
Παροχή αναλώσιμων κατά τη διάρκεια της έκθεση (νερά, ποτήρια, καφές, κλπ.)
Μεταφορά εκθεμάτων με βάση τις οδηγίες της GREAT EXHIBITIONS και τα τετραγωνικά μέτρα του
περιπτέρου και παράδοση στο περίπτερο. Η μεταφορά εκθεμάτων ψυγείου και κατάψυξης δεν
περιλαμβάνεται στην τιμή. Οι επιστροφές περιλαμβάνουν 2 χαρτοκιβώτια διαφημιστικού υλικού σας και
όχι προϊόντων.
Βασική καταχώρηση στον επίσημο, έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
Έγκαιρη και έγκυρη παροχή στοιχείων για την Γαλλική αγορά με ενημερωμένες λίστες εισαγωγέων,
αγοραστών και στοιχεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας
Προσκλήσεις αγοραστών του κλάδου από την GREAT EXHIBITIONS για να επισκεφθούν τα
περίπτερά σας
Great Greek Exporters list προβολή των εκθετών της GREAT EXHIBITIONS σε κεντρικό σημείο με
εμφανές το εταιρικό λογότυπό τους
Exhibitor’s kit με όλα τα απαραίτητα που βοηθούν στην καλύτερη παρουσία σας στην έκθεση
Παρουσία στελεχών 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, κ.λπ.). Η GREAT EXHIBITIONS επιπλέον μπορεί να σας εξασφαλίσει βοηθητικό
προσωπικό, promoters, διερμηνείς και ότι άλλο μπορεί να υποστηρίξει την συμμετοχή σας.

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions

Ζητήστε μας πρόταση!

Παράλληλες Ενέργειες και Προωθητικές Εκδηλώσεις
1. Παρουσίαση των προϊόντων σας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δημιουργώντας ένα «Ελληνικό
Μπακάλικο» με δυνατότητα γευσιγνωσίας τους
2. Παρουσίαση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και καινοτόμων προϊόντων. Τα προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ θα
παρουσιαστούν με ξεχωριστές σημάνσεις και αναφορές των περιπτέρων των εκθετών. Παράλληλα, οι
εταιρείες που θα εγγράψουν τα προϊόντα τους στον πετυχημένο θεσμό SIAL INNOVATION θα προβληθούν
με τον ίδιο τρόπο
3. GREEK OLIVE OIL TASTING AREA. Δημιουργία χώρου γευσιγνωσίας για την παρουσίαση του ελληνικού
ελαιόλαδου σε ειδικές προθήκες με τις απαραίτητες εταιρικές και προϊοντικές σημάνσεις. Οι
ενδιαφερόμενοι αγοραστές – επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ποιοτικό ελληνικό
ελαιόλαδο και να ανακαλύψουν την υπεροχή τους από ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων χωρών.
4. Ενισχυτικές εκδηλώσεις του συνόλου της συμμετοχής της GREAT EXHIBITIONS στο Taste Area (εκδηλώσεις
γευσιγνωσίας, διανομή έντυπου υλικού σχετικά με τους εκθέτες, τα εκλεκτά προϊόντα τους και τις
εκδηλώσεις κ.λπ.)
5. Πρόσκληση αγοραστών για B2B συναντήσεις.
6. Προσκλήσεις δημοσιογράφων του κλάδου των τροφίμων και ποτών από όλο τον κόσμο στις εκδηλώσεις
γευσιγνωσίας, ώστε να γευτούν τα ιδιαίτερα και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και αρθρογραφήσουν για την
ποιότητα και τον πλούτο τους
7. Coffee - Water Station - Reception Desk. Χώρος παροχής πληροφοριών για όλους τους εκθέτες, με
βοηθητικό χώρο για την προσφορά νερού, καφέ κ.λπ. για τις ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών
τους.
8. Διάφορες άλλες εκδηλώσεις και υποστηρικτικές ενέργειες.

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 1/7/2022.
γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 20% μέχρι και τις 1/9/2022.
δ) Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι και τη 1/10/2022.
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

