6-8 December 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στην
ADIFE 2022
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
ADIFE 2022,
που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2022 στο Abu Dhabi,
στο εκθεσιακό κέντρο Abu Dhabi National Exhibition Centre.
Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του κλάδου της διοργάνωσης εκθεσιακών
συμμετοχών, σας φέρνει τη νέα μεγάλη έκθεση της Αραβικής Χερσονήσου, η οποία θα
αποτελέσει το διάδοχο της Sial Middle East. Διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Σεΐχη των
H.A.E, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Σύνοψη της έκθεσης

Προϊόντα που προβάλλονται

Χώρες εκθετών

Τop 5 επισκέπτριες χώρες

20.000
Επισκέπτες

800 Hosted
Buyers

*Η έκθεση αποτελεί την συνέχεια της Sial Middle East

650 Εκθέτες

40 Χώρες

5.000
B2B Συναντήσεις

Λόγοι συμμετοχής
Σημαντικοί αγοραστές

Τι θα προσφέρει η έκθεση:
Συναντήσεις με τους Hosted Buyers – Συναντήσεις με
Κυβερνητικούς Φορείς – Μαγειρική επίδειξη «Abu
Dhabi World Gourmet Show», διαγωνισμοί καφέ
που περιλαμβάνουν έναν τοπικό με την Specialty
coffee Association και έναν διεθνή με το τελευταίο
Art Grading Battle - χώρο συνεδρίων και
συναντήσεις με CEO
Ποσοστό επιστρεφόμενων εκθετών 60% μέσω της
σχέσης μας με τους εκθέτες και τους διοργανωτές
εθνικών περιπτέρων
Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων του Άμπου Ντάμπι
αναμένεται να είναι χώρος ανάπτυξης συμφωνιών
και σύσφιξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ ενός
ευρέος φάσματος κυβερνητικών φορέων και
εταιρειών του ιδιωτικού τομέα καθώς και μεταξύ
αγοραστών και προμηθευτών του κλάδου.

H συμμετοχή μας
1.Ενοίκιο χώρου
2.Περίπτερο με πλήρη εξοπλισμό. π.χ. για περίπτερο 9 τ.μ. περιλαμβάνονται
1 info desk με το λογότυπο της εταιρείας σας, 2 ράφια και 1 τραπέζι με 3
καρέκλες, 1 βιτρίνα, και γραφικό βάσει των προδιαγραφών της GREAT
EXHIBITIONS. Για μεγαλύτερα booths ο εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα.
Ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξει λόγω πρωτοκόλλου ασφαλείας
3.Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κ.λπ.)
4.Προβολή της εταιρείας με αλφαβητική καταχώρηση τόσο στο έντυπο όσο
και στον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης και σύνδεση της ιστοσελίδας
του εκθέτη με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
5.Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία
της συμμετοχής και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και
καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
6.Β2Β συναντήσεις με VIP αγοραστές μέσω του Hosted Buyer Program της
έκθεσης
7.Παροχή στοιχείων για την αγορά
8.Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του
εκθέτη (ψυγείο, t.v., dvd player, σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός,
επιπρόσθετα γραφικά κ.λπ.)

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

