ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η GREAT EXHIBITIONS, αποκλειστική
αντιπρόσωπος της
SIAL MIDDLE EAST,
σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη φετινή
έκδοση
7-9 Δεκεμβρίου 2021 στο,
ABU DHABI NATIONAL EXHIBITION CENTRE

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η Sial Middle East αποτελεί μέλος του νούμερο 1 καινοτόμου δικτύου SIAL, που ξεκίνησε από 1964 στο
Παρίσι και σταδιακά επεκτάθηκε. Η έκθεση φημίζεται για την υψηλή ποιότητα των επισκεπτών της, κάτι που
αντανακλάται και στα, εξαιρετικής οργάνωσης και αποτελέσματος, Β2Β meetings τα οποία διοργανώνει.
Η διοργάνωση του 2019 συγκέντρωσε 1.143 εκθέτες από 50 χώρες, πάνω από 23.000 εμπορικούς
επισκέπτες από 90 χώρες και περισσότερα από 30 εθνικά περίπτερα.
Τα ΗΑΕ θεωρούνται επίσης ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο
επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή αποτελεί έναν σημαντικό εμπορικό κόμβο, όχι μόνο για επιχειρήσεις
που επιθυμούν να βρουν συνεργάτες για πώληση των προϊόντων τους στα ΗΑΕ, αλλά και για εκείνες που
θέλουν να εξάγουν στην ευρύτερη περιοχή.

9 μεγάλα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.sialme.com

B2B γεγονότα

17,000
Εκθέτες από 119 χώρες

700,000+
Επαγγελματίες 200 χώρες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Λόγοι
Για να πας στη Sial ME

Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα
που αντίστοιχα προσελκύου
έναν μεγάλο αριθμό εγχώριων
αλλά και διεθνών αγοραστών
Σε καλό χ ρονικό σ ημείο για
τους αγορασ τές , που
μπορούν να διαθέσ ουν
μεγαλύτερο μέρος του
budget τους , με
περισ σ ότερη ευελιξία

Σε νέες ημερομηνίες κοντά στην
περίοδο των Χριστουγέννων,
ώστε να μπορούν οι επισκέπτες
να επισκεφτούν και την Dubai
Expo

Σημαντικά μειωμένο κόστος
διαμονής και αεροπορικών
εισιτηρίων για τους επισκέπτες

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2019

23,000
Επισκέπτες τις 3
μέρες της έκθεσης

1,143

50

550

Εκθέτες

Χώρες

Διεθνείς Hosted
Buyers

5,000
Β2Β συναντήσεις
μεταξύ εκθετών &
hosted buyers

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2021

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021
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Ενοίκιο χώρου
Περίπτερο με πλήρη εξοπλισμό. Π.χ. για περίπτερο 9τμ περιλαμβάνονται 1 info desk με
το λογότυπο της εταιρείας σας, 2 ράφια και 1 τραπέζι με 3 καρέκλες, 1 βιτρίνα, και
γραφικό βάσει προδιαγραφών που θα δώσει η GREAT EXHIBITIONS. Για μεγαλύτερα
booths ο εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα. Ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξει λόγω
πρωτοκόλλου ασφαλείας.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κ.λπ.)
Προβολή της εταιρείας με αλφαβητική καταχώρηση τόσο στο έντυπο όσο και στον
ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης και σύνδεση της ιστοσελίδας του εκθέτη με τον
ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης.
Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της
συμμετοχής και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της έκθεσης.
Β2Β συναντήσεις με VIP αγοραστές μέσω του Hosted Buyer Program της
έκθεσης
Παροχή στοιχείων για την αγορά
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη
(ψυγείο, t.v., dvd player, σύνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός, επιπρόσθετα γραφικά
κ.λπ.).

Κόστος συμμετοχής:
• 895€/τ.μ.
• 975€/τ.μ. για περίπτερα με γωνία
Registration fee 745€

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

