Πρόσκληση συμμετοχής στην PLMA Chicago 2022
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
PLMA Chicago,
που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στο Chicago των ΗΠΑ,
στο εκθεσιακό κέντρο Rosemont Convention Center.
Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του κλάδου της διοργάνωσης εκθεσιακών
συμμετοχών, θα συμμετάσχει δυναμικά για μία ακόμη χρονιά στην PLMA Chicago, με
εκθεσιακούς χώρους σε κεντρικά σημεία της έκθεσης.

Σύνοψη της έκθεσης
Η έκθεση της χρονιάς για τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας
Για το 2021 οι πωλήσεις ιδιωτικής ετικέτας στις ΗΠΑ
έφτασαν σε ιστορικό υψηλό 200 δις δολλαρίων και σε
αναλογία 1 προς 5 πωλειθέντα προϊόντα στα κανάλια
λιανικής.
Η άνοδος συνεχίζεται και στο Α' Τετράμηνο του 2022, με μία
άνοδο 7,4%, ενώ σε όγκο πωλήσεω τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας ξεπέρασαν τα branded προϊόντα.
Τα παραπάνω νούμερα συνάδουν με την αλλαγή στο καλάθι
του αμερικάνου καταναλωτή. Το σύνολο των αλλαγών που
συντελέστηκαν επηρέαζει την καταναλωτική συμπεριφορά
και την απόκρισή του στα ερεθίσματα της αγοράς.
Τόσο η τάση για υγιεινά, υψηλής διατροφικής αξίας και
βιώσιμα τρόφιμα, όσο και η νέα υβριδική μορφή εργασίας
και διασκέδασης και οι διαδυκτιακές πωλήσεις λιανικής θα
είναι βασικά σημεία της PLMA Chicago 2022.
Υποδεχόμενη περισσότερους από 2000 εκθέτες και με 5000
εμπορικούς επισκέπτες από τα μεγαλύτερα καταστήματα
λιανικής των ΗΠΑ, η PLMA Chicago 2022 ξανανοίγει τις πύλες
της.

Στατιστικά της έκθεσης
Προϊόντα που προβάλονται
Προϊόντα συσκευσίας
5

Προϊόντα που προβάλονται

Plant-based & Free-from
5

Προϊόντα φροντίδας κατοικιδίων
10

Οίνοι και Αλκοόλ
10

Είδη κουζίνας
10

Φρέσκα & Κατεψυγμένα
10

Online Show Preview της PLMA - βοηθά τους προεγγεγραμμένους επισκέπτες να
εντοπίζουν προϊόντα και προμηθευτές από τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη της
έκθεσης. Μόλις ξεκινήσει η έκθεση το Show Preview μετατρέπεται σε ένα φιλικό
προς κινητά Show Navigator, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους τους εκθέτες και
τους επισκέπτες μέσω WiFi.
Διαδικτυακές
ανακοινώσεις
νέων
προϊόντων
PLMA
βοηθούν
τους
προεγγεγραμμένους επισκέπτες να βρίσκουν τις πιο πρόσφατες προσφορές
εκθετών.
Το Matchmaker της PLMA βοηθά τους προεγγεγραμμένους επισκέπτες
κανονίσουν ραντεβού με εκθέτες ηλεκτρονικά πριν από την έκθεση.

Προϊόντα ομορφιάς
10

Προμήθειες HO.RE.CA.
10

Προϊόντα κάνναβης - CBD
10

να

Η έκθεση New Product Expo της PLMA παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες
προϊόντων από εκθέτες.
Το Idea Supermarket της PLMA δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να
εξερευνήσουν τις καλύτερες έννοιες, προϊόντα και συσκευασίες ιδιωτικής ετικέτας
στην κατηγορία τους από λιανοπωλητές σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο.
Τα Ετήσια Βραβεία Αριστείας της PLMA παρουσιάζουν τις πιο πρόσφατες
καινοτομίες προϊόντων από κορυφαίους λιανοπωλητές, όπως κρίθηκαν από ομάδα
καταναλωτών και ειδικών του κλάδου.

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου και κατασκευή απλού τύπου περιπτέρου Shell Scheme
2. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (καθαρισμός, φύλαξη, ρεύμα, αλλά όχι 24ωρη
κατανάλωση που απαιτείται για ψυγεία κ.λπ.)
3. Προβολή της εταιρείας με καταχώρηση ανά κατηγορία προϊόντος, τόσο στον έντυπο όσο
και στον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης και σύνδεση της ιστοσελίδας του εκθέτη με τον
ηλεκτρονικό κατάλογο.
4. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου από την GREAT EXHIBITIONS
5. Παροχή στοιχείων για την αγορά
6. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (ψυγείο, t.v.,
dvd player, σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός κλπ). Η παραγγελία γίνεται απευθείας στους
επίσημους εργολάβους της PLMA Chicago και το κόστος εξοφλείται απευθείας σε αυτούς.
7. 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.

Σημειώστε ότι:

• Τα περίπτερα δεν μπορούν να μοιραστούν ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους εκθέτες
• Συμμετοχή των εκθετών που δεν είναι μέλη της Private Label Manufacturers Association
(Ένωση Μεταποιητών Ιδιωτικής Ετικέτας) που διοργανώνει τις εκθέσεις World of Private
Label παγκοσμίως, επιβαρύνεται με την ετήσια συνδρομή μέλους των 1.500 ευρώ. Η ετήσια
συνδρομή, πέραν της συμμετοχής στην έκθεση, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε δημοσιεύσεις
και έρευνες για την αγορά της ιδιωτικής ετικέτας καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε
σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνει η PLMΑ ανά τον κόσμο. Όσες εταιρείες είναι ήδη
μέλη της PLMA και έχουν ανανεώσει την ετήσια συνδρομή τους, δεν θα έχουν πρόσθετη
επιβάρυνση των 1.500 ευρώ.
• Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε απευθείας στην έκθεση και να τιμολογηθείτε χωρίς
ΦΠΑ 24%, Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες.

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.

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 100% προκαταβολή.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων
με βάση την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και την έγκαιρη εξόφληση
του ποσού της προκαταβολής.

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

(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

