Πρόσκληση συμμετοχής στη BIOFACH 2023
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
BIOFACH,
που θα πραγματοποιηθεί 14 - 17 Φεβρουαρίου
2023 στη Νυρεμβέργη, Γερμανία,
στο εκθεσιακό κέντρο Nuremberg Exhibition
Centre.
Η GREAT EXHIBITIONS, πρωτοπόρος του
κλάδου της διοργάνωσης εκθεσιακών
συμμετοχών, συμμετέχει για μία ακόμα χρονία
στη μεγαλύτερη έκθεση βιολογικών προϊόντων
του κόσμου, με την ποιοτικότερη,
πληρέστερη και πολυπληθέστερη Ελληνική
παρουσία!

Σύνοψη της έκθεσης
Γιατί να εκθέσετε;
Η τέλεια "βιτρίνα" για τα προϊόντα σας…
Η γνωστότερη πλατφόρμα και το κατάλληλο κοινό…
Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και
influencers…
…όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε στη BIOFACH. Κάντε νέες επαφές
και παρουσιάστε όλη τη γκάμα των προϊόντων σας στο ιδανικό
περιβάλλον. Εντυπωσιάστε τους επισκέπτες με τα προϊόντα και τις
καινοτομίες σας. Η BIOFACH είναι η κορυφαία διεθνής πλατφόρμα
για να προβάλλετε και να προωθήσετε τα βιολογικά προϊόντα σας.

Καινοτομίες και τάσεις
Προβάλετε τα νέα προϊόντα και τις καινοτομίες σας σε μία ειδική
εκθεσιακή πλατφόρμα, το Novelty Stand και εκμεταλλευτείτε την
ευκαιρία να κερδίσετε ένα βραβείο καλύτερου νέου προϊόντος!
Η start-up ή η νέα εταιρεία σας αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα
και διαδικασίες; Θέλετε να παρουσιάσετε την εταιρεία σας σε ένα
επαγγελματικό κοινό υψηλού επιπέδου; Τότε το Innovative
Young Companies Pavilion είναι το ιδανικό μέρος για εσάς.

Βιώσιμη και "αποδομημένη"συσκευασία
Είτε εστιάζετε σε συσκευασίες χωρίς πλαστικά, μηδενικά απόβλητα ή
επαναχρησιμοποιούμενες Ά ύλες, στη Biofach θα βρείτε τον κατάλληλο και
εξειδικευμένο χώρο έκθεσης των προϊόντων σας!

Ζήστε και ανακαλύψτε
Η πλατφόρμα "worlds of experience" WINE, OLIVE OIL και
VEGAN προσφέρει στους επισκέπτες μια πανδαισία αισθήσεων
καθώς γεύονται και βιώνουν τα υψηλής ποιότητας βιολογικά
προϊόντα σας.

Η συμμετοχή της Great Exhibitions
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
Αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, λειτουργική ξύλινη κατασκευή περιπτέρου, με εταιρική σήμανση με
βάση τη νέα μας εκθεσιακή ταυτότητα «Truly Greece» που αναδεικνύει την μοναδικότητα των
ελληνικών προϊόντων.
Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (infocounter, τραπέζια, καρέκλες, βιτρίνες, ράφια
κ.ά.).
Γραφικά περιπτέρου σε φωτεινό διαφανοσκόπειο και στο infocounter, βάσει των προδιαγραφών
της GREAT EXHIBITIONS. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης όλου του περιπτέρου με γραφικά, το
κόστος των οποίων επιβαρύνει τον εκάστοτε εκθέτη.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός κ.λπ.).
Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (μόνο ξηρό φορτίο - άλλου
τύπου φορτία έχουν την αντίστοιχη επιβάρυνση - δεν περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων
στην Ελλάδα).
Βασική καταχώρηση στον επίσημο έντυπο κατάλογο της έκθεσης καθώς και στο Virtual Market
Place στην ιστοσελίδα της έκθεσης.
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.
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 (επιπλέον γραφικά,
ψυγείο, t.v., σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός, υπηρεσίες μετάφρασης & κ.λπ.).

Δείτε βίντεο από προηγούμενες
συμμετοχές μας σε εκθέσεις.
Αναβαθμίζουμε την εκθεσιακή
σας παρουσία!
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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 3/10/2022.
γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 20% μέχρι και τις 30/12/2022.
δ) Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι και τη 1/2/2023.
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

Κατεβάστε το εκθεσιακό μας πλάνο

