Πρόσκληση
συμμετοχής

Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στην Winter Fancy Food Show, που θα
πραγματοποιηθεί από 15 - 17 Ιανουαρίου 2023,
στο Las Vegas Convention Center των ΗΠΑ.

Σε νέο και πιο εύκολα
προσβάσιμο χώρο, στο
West Hall του εκθεσιακού!
Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του κλάδου της διοργάνωσης
εκθεσιακών συμμετοχών, θα συμμετάσχει δυναμικά για μία
ακόμη χρονιά στην Winter Fancy Food Show, με εκθεσιακό
χώρο στα πλέον κεντρικά σημεία της έκθεσης.

Ωφέλη συμμετοχής
Η συμμετοχή στη Winter Fancy Food Show είναι ένας οικονομικός & αποδοτικός τρόπος να:
Έρθετε σε επαφή με διεθνείς αγοραστές
Δειγματίσετε τα προϊόντα σας
Αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας, την εμπορική σας
δραστηριότητα, τις κατηγορίες προϊόντων κ.α.
Δικτυωθείτε με ηγέτες και και σημαντικά στελέχη από τη βιομηχανία των τροφίμων
Αποκτήσετε γνώση για τα νέα της αγοράς (τάσεις – εξελίξεις) μέσω των
εκπαιδευτικών-ενημερωτικών εκδηλώσεων της έκθεσης
Η Winter Fancy Food Show είναι η μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη παγκόσμια
εκδήλωση B2B στον κλάδο των γενικών τροφίμων στη Βόρεια Αμερική που προσελκύει
πελάτες λιανικής από όλα τα κανάλια του εμπορικού κλάδου.
Η διοργάνωση του 2022 προσέλκυσε 30.000 επισκέπτες ανάμεσα στους οποίους
περιλαμβάνονται διανομείς, λιανέμποροι, χονδρέμποροι αλλά ακόμα και εκπρόσωποι από μη
παραδοσιακά σημεία πωλήσεων όπως καζίνο και εθνικά πάρκα.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω από 1.400 εκθέτες από 25 και πλέον χώρες, είχαν τη
δυνατότητα να δειγματίσουν τα προϊόντα τους παρουσιάζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον
χώρο των τροφίμων και ποτών στους επισκέπτες της έκθεσης.

Πρόταση συμμετοχής
της Great Exhibitions
Η GREAT EXHIBITIONS, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της έκθεσης για στην Ελλάδα, έχει
εξασφαλίσει προνομιακό χώρο για τους συνεργάτες της.
Μέσα από μια καλαίσθητη και εστιασμένη στα προϊόντα παρουσία η GREAT EXHIBITIONS θα
προσφέρει μια ολοκληρωμένη και εκτενή παρουσίαση των ελληνικών τροφίμων & ποτών στη
δυναμική αγορά των ΗΠΑ.
Η εκθεσιακή μας ταυτότητα “Truly Greece” ενισχύει την παρουσία των Ελλήνων παραγωγών,
αναδεικνύοντας την ποιότητα των μοναδικών μας προϊόντων και τη διαχρονικότητα της
ελληνικής παράδοσης στην γαστρονομική κουλτούρα.

Πρόταση συμμετοχής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GREAT EXHIBITIONS ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ:
Ενοίκιο χώρου
Καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση, κατασκευή περιπτέρου, με βάση την
εκθεσιακή ταυτότητα “Truly Greece”
Λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου, όπως infocounter με αποθηκευτικό χώρο και ντουλάπι με
κλειδί, 1 βιτρίνα με 3 ράφια στον τοίχο, 1 τραπέζι και 3 καρέκλες, 1 γραφικό τοίχου, 1
γραφικό μετόπης για το λογότυπο της εταιρείας και το stand No
Διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαριότητα, φύλαξη κ.λπ.)
Βασική καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης
Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής
αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT
EXHIBITIONS
Παροχή στοιχείων για την αγορά
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (επιπρόσθετα
γραφικά, δωμάτιο αποθήκης, ψυγείο, t.v., σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός κ.λπ.)

Πρόταση συμμετοχής

*Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν
την μεταφορά των προϊόντων τους αυτόνομα με τον συνεργάτη τους ή σε αποστολή που θα σας προτείνει η GREAT EXHIBITIONS. Να
τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για την αποστολή που θα
σας προτείνει η GREAT EXHIBITIONS θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να έχετε τον χρόνο να αποφασίσετε τον τρόπο και το κόστος
μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση. Να σημειώσετε ότι για το κόστος της μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από
την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας

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 ή υπογεγραμμένου ιδιωτικού
συμφωνητικού.
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 1/11/2022.
γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 20% μέχρι και τις 1/12/2022.
δ) Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι και τη 9/1/2023.
Η τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας της έκθεσης.
Η μη έγκαιρη τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος
αποπληρωμής των αναφερθέντων δόσεων μπορεί να επιφέρει αλλαγή στην
χωροθεσία των περιπτέρων, είτε από την διοργανώτρια εταιρεία, είτε από
τη GREAT EXHIBITΙONS.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων
με βάση την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και την έγκαιρη εξόφληση
του ποσού της προκαταβολής.
Σημειώσεις:
1. Eνδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές τιμών, δεδομένων των παγκόσμιων εξελίξεων και υγειονομικών
συνθηκών.
2. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής χώρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία
προειδοποίηση.

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
Αναβαθμίζουμε την εκθεσιακή
σας παρουσία!
Δείτε βίντεο από προηγούμενες
συμμετοχές μας σε εκθέσεις.

Κατεβάστε το εκθεσιακό μας πλάνο

