Πρόσκληση συμμετοχής στην
F.RE.E 2023
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS, μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διεθνή έκθεση για τη διαμόρφωση του ελεύθερου
χρόνου, τα ταξίδια και την αναψυχή, f.re.e 2023, που διοργανώνεται από τις 22 μέχρι
τις 26 Φεβρουαρίου 2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.
Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Η διεθνής έκθεση f.re.e 2023 λαμβάνει χώρα για δωδέκατη φορά και αποτελεί μια από τις
μεγαλύτερες εκθέσεις στον κλάδο του εναλλακτικού τουρισμού παγκοσμίως.
Την προηγούμενη διοργάνωση επισκέφτηκαν περισσότεροι από 135.000 επισκέπτες
σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης. Η ατμόσφαιρα, που επικράτησε στις αίθουσες, ήταν
πολύ ενθουσιώδης. Περισσότερες από 1.300 εταιρείες από 70 χώρες είχαν την ευκαιρία
να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Εκθέτες και επισκέπτες έμειναν
ευχαριστημένοι με την ανανεωμένη δομή της έκθεσης. Παρουσιάζοντας τα πάντα γύρω
από τη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου, και τα ταξίδια αναψυχής, η f.re.e δίνει
την ευκαιρία στον Έλληνα εκθέτη να προβληθεί στην ενδιαφέρουσα τουριστική αγορά της
Νότιας Γερμανίας. Στην προηγούμενη διοργάνωση, τιμώμενη χώρα ήταν η Ιταλία, η οποία
παρουσίασε στους επισκέπτες τις προσφερόμενες ταξιδιωτικές, ψυχαγωγικές, καθώς και
πολιτιστικές επιλογές τη χώρας.
Για την Ελλάδα, η οποία είναι ο κατ’ εξοχήν προορισμός διακοπών και αναψυχής, η
έκθεση αυτή αποτελεί μεγάλη ευκαιρία προβολής. Κάθε χρόνο η Ελλάδα εκπροσωπείται με
πολλές συμμετοχές εκθετών. Τέλος, στον επισκέπτη δίνεται η δυνατότητα να
προγραμματίσει και να οργανώσει τις διακοπές του.
Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι διακοπές αναψυχής με τροχόσπιτα και
αυτοκινούμενα, κάμπινγκ, εταιρίες ενοικιάσεων αυτοκινούμενων, σκάφη, εξοπλισμός,
διακοπές και αναψυχή στη θάλασσα, αλλά και θαλάσσια σπορ (καταδύσεις, ψάρεμα, κανό,
κωπηλασία), υγεία, ομορφιά, ευεξία, ταξίδια για όλα τα γούστα, οργάνωση, ταξιδιωτικά
γραφεία, ταξιδιωτικοί οργανισμοί, ποδηλασία, ποδήλατα, εξοπλισμός, διοργάνωση
εκδρομών. Σπορ για ιδιαίτερα γούστα: αναρρίχηση, τρέκινγκ, nordic walking, wind surfing,
αλλά και jogging, πεζοπορία, fitness και εξοπλισμός, άλογα, διακοπές με ιππασία, σίτιση και
φύλαξη αλόγων, κατασκευές.

Πρόταση συμμετοχής
Η συμμετοχή σας για το 2023 περιλαμβάνει:
1.Ενοίκιο χώρου
2.Αναβαθμισμένη Κατασκευή με φωτεινά διαφανοσκόπια
3.Πλήρη και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου με, infocounter, τραπέζι συνεδριάσεων,
καρέκλες κλπ.και
4.Γραφικά της επιλογής σας με βάση οδηγιών που θα σας δώσει η GREAT EXHIBITIONS σε
φωτεινό διαφανοσκόπιο και σε info counter
5.Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη, κλπ.)
6.Παροχή internet καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης
7.Βασική καταχώρηση αλφαβητικά στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης
8.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
9.Παροχή στοιχείων για την αγορά
10. Μεταφορά διαφημιστικού υλικού σε ποσότητες που καθορίζονται με βάση τα τ.μ. ανά
εκθέτη, καθώς και βάσει συγκεκριμένων οδηγιών τόσο για το φορτίο όσο και για τις
ημερομηνίες.

Πληροφορίες Πληρωμής

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της
εταιρείας :
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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 1/12/2022.
γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 20% μέχρι και τις 31/1/2023.
δ) Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι και τις 10/2/2023.
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

