FREE FROM ΜΕ ΤΗ GREAT EXHIBITIONS
23 & 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – RAI AMSTERDAM

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η GREAT EXHIBITIONS αποκλειστική αντιπρόσωπος της
FREE FROM - FUNCTIONAL - INGREDIENTS EXPO 2021
σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 8η έκδοσή της που θα
πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ το χρονικό διάστημα
23-24 Νοεμβρίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο RAI Amsterdam

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
• H FREE FROM-FUNCTIONAL-INGREDIENTS, δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη των εταιρειών
να συμπεριλάβουν στο portfolio τους προϊόντα απαλλαγμένα και «ελεύθερα από» συστατικά όπως
γλουτένη, λακτόζη, καφεΐνη, ζάχαρη, trans λιπαρά, πρόσθετα και επιβαρυντικά συντηρητικά.
• Αποτελεί μία τεράστια πλατφόρμα ενημέρωσης πάνω σε θέματα που αφορούν τα προϊόντα «ελεύθερα
από» και απευθύνεται σε εκθέτες που επιθυμούν να γνωρίσουν πιθανούς αγοραστές και να
αναπτύξουν το δίκτυο πωλήσεων των προϊόντων.
• Η έκθεση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και εναλλάσσεται ανά διετία στη Βαρκελώνη και ενδιάμεσα σε
κάποια άλλη πόλη της Βόρειας Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό, η έκθεση καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη
και συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό από εκθέτες και εμπορικούς επισκέπτες.
• H έκθεση του 2019 που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη συγκέντρωσε 355 εκθέτες και 7820
εμπορικούς επισκέπτες από 69 χώρες. Αποτέλεσμα της μεγάλης επιτυχίας και απήχησης της
έκθεσης διεθνώς, είναι η αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών που σημειώθηκε σε σχέση με το
2018 και είναι της τάξης του 52%.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Διοργανώνεται επίσης εκτενές HOSTED BUYER PROGRAMΜΕ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021
Παροχές συμμετοχής: 625€/τ.μ.
•
•
•
•
•

προμετωπίδα με εταιρική σήμανση
μοκέτα
φωτισμός –
1 spotlight ανά 6τμ
καθημερινός καθαρισμός του περιπτέρου
1 τραπέζι

•
•
•
•

3 καρέκλες
1 info counter
1 showcase
περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων
των εκθετών, μέχρι 100 κιλά/εκθέτη

• Registration fee: 750€*
➢ εγγραφή στον επίσημο έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
➢ παραχώρηση δωρεάν προσκλήσεων

•

Κόστος παροχής ρεύματος (υποχρεωτικό): 160€ (έως 1,1KW)*

Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει επίσης:
• Παροχή στοιχείων για την αγορά
• Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (γραφικά, ράφια, διαφήμιση
καταλόγου, ψυγείο, σύνδεση νερού κοκ)
• 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

Εάν η εταιρεία σας επιθυμεί επιπρόσθετα γραφικά ή εξοπλισμό, η GREAT
EXHIBITIONS αναλαμβάνει την επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρεία
για τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την συμμετοχή
σας. Σημειώστε ότι η τιμολόγηση της έκθεσης γίνεται από την GREAT
EXHIBITIONS και υπόκειται σε ΦΠΑ 24%.

