ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η βιολογική αγορά σημειώνει ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη για αρκετά χρόνια. Η Γαλλία παραμένει στην
πρώτη γραμμή αυτής της ανάπτυξης. Με την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων να αυξάνεται συνεχώς,
προσπαθούμε να κάνουμε πιο εύκολη την πρόσβαση σε βιολογικά προϊόντα, ενισχύοντας το λιανικό
εμπόριο.
• 3.053 εξειδικευμένα βιολογικά καταστήματα στη Γαλλία
• +204 νέα καταστήματα το 2019, δηλαδή 3,92 νέα καταστήματα ανά εβδομάδα
• +13,8% ανάπτυξη στη μαζική λιανική πώληση
ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση το καταναλωτικού κοινού
• 9 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν βιολογικά προϊόντα τουλάχιστον περιστασιακά
• 71% καταναλώνουν βιολογικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα
• 47% καταναλώνουν βιολογικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
• Το 14% είναι ημερήσιοι καταναλωτές
• Αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2018
• 89% των Γάλλων καταναλωτών αναμένεται να αυξήσει την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2021 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

3ΜΈΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

1,350 εκθέτες
Κατασκευαστές, διανομείς, εισαγωγείς, εξαγωγείς, χονδρέμποροι, οργανισμοί
πιστοποίησης, εταιρείες παροχής υπηρεσιών από τη Γαλλία και το εξωτερικό

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Στελέχη εταιρειών, decision-makers, αγοραστές,
R&D, inﬂuencers κ.α.
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Επισκέπτριες χώρες: Belgium, Spain,
United Kingdom, Germany, Switzerland,
Italy, Netherlands, Morocco, Portugal,
Japan.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

PRIMO STAND (12 τ.μ. ελάχιστος χώρος). Η κατασκευή αποτελεί συνδυασμό αλουμινίου και μελαμίνης
και περιλαμβάνει σήμανση της εταιρείας, μοκέτα, αποθηκευτικό χώρο 1 τ.μ. , 3 kw ρεύμα, 1 προβολέα ανά
3τμ, 1 Infocounter, 1 σκαμπό, 1 τραπέζι, 3 καρέκλες, 1 επιπλέον σήμανση με φωτισμό, καθαρισμό
περιπτέρου την πρώτη μέρα της έκθεσης και κόστος συμμετοχής για ετοιμοπαράδοτο περίπτερο 492 €
/τ.μ. Υπάρχει περίπτωση αλλαγών στον εξοπλισμό λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων.
PRIMO GREEN STAND (15 τ.μ. ελάχιστος χώρος) Η κατασκευή αποτελεί συνδυασμό αλουμίνιο και ξύλου
και περιλαμβάνει σήμανση της εταιρείας, αποθηκευτικό χώρο 1 τ.μ., 3 kw ρεύμα, 1 προβολέα ανά 3τμ, 1
Infocounter, 1 σκαμπό, 1 τραπέζι, 3 καρέκλες, 1 επιπλέον σήμανση με φωτισμό, καθαρισμό περιπτέρου την
πρώτη μέρα της έκθεσης και κόστος συμμετοχής για ετοιμοπαράδοτο περίπτερο 508 € /τ.μ. Υπάρχει
περίπτωση αλλαγών στον εξοπλισμό λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Registration fee 505€ για την εγγραφή στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης, συμμετοχή στα Business Meetings, πρόσβαση στην ψηφιακή
πλατφόρμα DIGITAL NATEXPO PLATFORM, κάρτες εισόδου εκθετών ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου, ηλεκτρονικές προσκλήσεις
επισκεπτών κλπ.
Το Coordination and Support fee ύψους 695€ + ΦΠΑ ανά εκθέτη, αφορά τις υπηρεσίες της GREAT EXHIBITIONS κατά την προετοιμασία της
συμμετοχής σας, την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου για την εταιρεία σας (αλληλογραφία με την διοργανώτρια εταιρεία, διαδικασίες και λεπτομέρειες
της συμμετοχής σας).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2107755080 ή στο info@greatexhibitions.gr
για να λάβετε την προσφορά σας

