Πρόσκληση συμμετοχής στην Sial Canada 2023
Η GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη
διεθνή έκθεση Sial Canada 2023,
που διοργανώνεται για 20ή φορά στο εκθεσιακό κέντρο Enercare Center
9 - 11 Μαΐου 2023.
Η καθιερωμένη διεθνής έκθεση SIAL CANADA αποτελεί το σημαντικότερο σημείο
συνάντησης επαγγελματιών του χώρου στην Βόρεια Αμερική. Οι εκθέτες της SIAL Canada
έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά των ΗΠΑ, που είναι η
πρώτη εξαγωγική χώρα για τον Καναδά.

Σύνοψη της έκθεσης
Η SIAL CANADA είναι το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός για τον τομέα τροφίμων-ποτών
στον Καναδά συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.200 εθνικούς και διεθνείς εκθέτες
από 50 χώρες και καλωσορίζοντας περισσότερους από 25.000 εμπορικούς επισκέπτες
από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και 60 άλλες ξένες χώρες.
Η SIAL CANADA είναι η μόνη εθνική έκθεση που προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων
αφιερωμένων στα τρόφιμα κάτω από μια στέγη. Καλύπτει έτσι τις ανάγκες τόσο των
επιχειρήσεων λιανικής, όσο και των εστιατορίων και της επεξεργασίας τροφίμων.

Πρόταση συμμετοχής της Great Exhibitions
Καλαίσθητη, με εταιρική – προϊοντική σήμανση, κατασκευή περιπτέρου
Λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου, όπως info counter με αποθηκευτικό χώρο (ντουλάπι με κλειδί), 1
βιτρίνα με 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 (καθαριότητα, φύλαξη κλπ).
Βασική καταχώρηση στον online 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 (ελάχιστος αριθμός
συμμετεχόντων οι 6 εταιρείες)
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). Η παραγγελία είτε γίνεται
απευθείας στη κατασκευάστρια εταιρεία και το κόστος εξοφλείται απευθείας σ’ αυτήν, είτε στην
GREAT EXHIBITIONS και εξοφλείται σ’ αυτήν.

*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.

**Η τιμή είναι ενιαία για όλους τους εκθέτες είτε μέσω Προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος «Επιχειρούμε έξω», είτε μέσω άλλων
Κοινοτικών Προγραμμάτων κ.λπ.

Πληροφορίες Πληρωμής

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της
εταιρείας :
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*Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή η ηλεκτρονική κατάθεση πρέπει να αναγράφει
την επωνυμία της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.
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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 1/2/2023.
δ) Καταβολή 24% ΦΠΑ μέχρι και τη 1/4/2023.
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

