ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη
διεθνή έκθεση SALON GOURMETS 2021,
που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο IFEMA – Feria de Madrid
18 - 21 Οκτωβρίου 2021.
Η έκθεση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα παγκοσμίως στο χώρο των
εκθέσεων τροφίμων και ποτών υψηλής γαστρονομίας

Από τη συμμετοχή μας το 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

• Η διοργάνωση του 2019 συγκέντρωσε 2.024 εκθέτες και προσέλκυσε περισσότερους από
107.000 εμπορικούς επισκέπτες.
• To 2019 η έκθεση φιλοξένησε 15.340 διεθνείς αγοραστές από 70 χώρες.
• Με βάση την έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών, το 98,7% δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένο
από την εμπειρία της επίσκεψης στην έκθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site της έκθεσης:
https://www.gourmets.net/salon-gourmets

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
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•
•
•
•
•
•
•
•

Επεξεργασμένα και συσκευασμένα προϊόντα
Κρέατα και πουλερικά
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Προϊόντα ψαριών και υδατοκαλλιέργειας
Κρασιά και αλκοολούχα ποτά
Αρτοποιήματα και ζαχαρώδη
Έλαια
Πρόσθετα και συστατικά τροφίμων
Καφέδες, τσάι και άλλα προϊόντα

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
Η παρουσία της εταιρείας σας σαν εκθέτης στη SALON GOURMETS MADRID 2020 με την κατάλληλη προετοιμασία από τη μεριά σας
και τη δική μας υποστήριξη και τεχνογνωσία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη των εμπορικών στόχων και του οράματος
της εταιρείας σας:
•
Να αναπτύξετε και να προωθήσετε τις πωλήσεις σας στις χώρες της Ευρώπης, της Βορείου Αφρικής και της Λατινικής
Αμερικής.
•
Να αποκτήσετε και να επιλέξετε νέους συνεργάτες (διανομείς, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, αγοραστές).
•
Να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και της εταιρικής ταυτότητάς σας, μέσα από την αυξημένη
επισκεψιμότητα της έκθεσης αλλά και μέσα από προβολή της έκθεσης σε social media, επίσημους καταλόγους κλπ. τα οποία
γνωστοποιούνται όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και σε όλο το ενδιαφερόμενο κοινό.
•
Να συναντήσετε από κοντά τους υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτες σας και όλους τους key players της αγοράς που
σας ενδιαφέρει. Παρ’ όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία πλέον προσφέρει εναλλακτικούς και γρήγορους τρόπους
επικοινωνίας, η προσωπική επαφή εξακολουθεί να είναι πολύτιμη και να συμβάλλει τα μέγιστα στην δημιουργία και τη διατήρηση
του «κλίματος αγοράς» και του «κλίματος εμπιστοσύνης» ανάμεσα στα συναλλασσόμενα μέρη.
•
Να αναπτύξετε το δίκτυο γνωριμιών σας, να γνωρίσετε τον ανταγωνισμό, καινοτόμα προϊόντα, και να εκτιμήσετε τις
δυνατότητες επέκτασης σας σε νέες αγορές.
•
Να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
•

Business Center: Κατά τη διάρκεια της έκθεσης δίνεται η δυνατότητα στους εκθέτες να συναντηθούν με τους αγοραστές.

•

Innovation Area and Organic Exhibition Area: Οι εκθέτες μπορούν να αναδείξουν τα καινοτόμα προϊόντα τους.

•

Communication: Δυνατότητα προβολής μέσα από την εφαρμογή της έκθεσης (Salon Gourmets App).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GREAT EXHIBITIONS ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ:

Kόστος συμμετοχής→ 645 €/τ.μ.

Registration fee → 66 €/τ.μ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ενοίκιο χώρου
Kαλαίσθητη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με εταιρική – προϊοντική σήμανση
Eκθεσιακή ταυτότητα “TRULY GREECE”, που αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη
μοναδικότητα και την ποιοτική υπεροχή των Ελληνικών προϊόντων.
Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου (τραπέζι, καρέκλες, βιτρίνα, infodesk, αποθηκευτικός χώρος).
Υπάρχει περίπτωση αλλαγών στον εξοπλισμό λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Γραφικά περιπτέρου με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας. Σε περίπτωση που υπάρξουν
επιπρόσθετα από τα παραπάνω γραφικά, αυτά επιβαρύνουν οικονομικά τον εκθέτη.
Oδική μεταφορά εκθεμάτων ξηρού φορτίου με βάση τις οδηγίες της GREAT EXHIBITIONS και τα
τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου και παράδοση στο περίπτερό σας. (Δεν θα υπάρξουν επιστροφές στην Ελλάδα λόγω COVID-19).
Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά προϊόντων ψυγείου ή κατεψυγμένων, για τα οποία θα υπάρξει ανάλογη πρόσθετη επιβάρυνση. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται επιπλέον χρεώσεις για τη μεταφορά προϊόντων που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς, όπως αλκοολούχα ποτά, καφές κ.λπ.).

7.

Ενδεικτική εικόνα κατασκευής

Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (σύνδεση και κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός, φύλαξη, κλπ.). Δεν
περιλαμβάνεται 24ωρη παροχή ρεύματος και κατανάλωση ρεύματος επαγγελματικού εξοπλισμού.
8. Καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης
9. Παρουσία έμπειρων στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την άψογη λειτουργία της συμμετοχής σας
αλλά και την κάλυψη των αναγκών σας κατά την προετοιμασία και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
10. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (γραφικά, ράφια, διαφήμιση
καταλόγου, ψυγείο, σύνδεση νερού κοκ).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα. Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνον κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρείας προς την Επιχείρηση –
Εκθέτη ή με τη σύναψη συμφωνητικού και τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων και της τήρησης
των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό από την Επιχείρηση-Εκθέτη. Η καταβολή πρέπει να γίνει ως εξής:
α) Προκαταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το Registration Fee άμεσα με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής
β) 2η καταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 25/07/2021

γ) 3η καταβολή - εξόφληση του υπολοίπου 30% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 30/08/2021 και μετά την οριστικοποίηση των τ.μ. που
τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη. Καταβολή ΦΠΑ έως 27/09/2021.
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
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING PRIVATE COMPANY

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
210 7755080 ή στο info@greatexhibitions.gr.

