ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
SIAL Παρίσι, 16 -20 Οκτωβρίου 2016

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της συμμετοχής της χώρα μας ως
τιμώμενη χώρα στην ANUGA της Γερμανίας, σας
προσκαλούμε στην επόμενη μεγάλη έκθεση τροφίμων, τη
SIAL 2016.
Στόχος είναι η χώρα μας να έχει μια εξίσου εντυπωσιακή
παρουσία με σκοπό την αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών,
οι οποίες με τη σειρά τους φέρνουν ανάπτυξη και θέσεις
εργασίας.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Διεθνής Έκθεση SIAL διοργανώνεται από 16 έως 20
Οκτωβρίου 2016 στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD
VILLEPINTE, στο Παρίσι/Γαλλία. Αποτελεί μια από τις
σπουδαιότερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων – Ποτών στον
κόσμο και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Είναι μια
παγκόσμια έκθεση που φέρνει σε επαφή παραγωγούς και
αγοραστές από όλο τον κόσμο. Αποκαλύπτει τις τάσεις και
τις καινοτομίες που διαμορφώνουν τη βιομηχανία
τροφίμων του αύριο ενεργώντας ως ένα παγκόσμιο
επιχειρηματικό κέντρο, που παρέχει εξαιρετική απόδοση
της επένδυσης και υψηλής ποιότητας αγοραστές.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
Στο πλαίσιο της έκθεσης προβάλλεται το σύνολο των
προϊοντικών κατηγοριών της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών καθώς και τεχνολογικά προϊόντα για τον κλάδο του
λιανικού εμπορίου, όπως και προϊόντα συναφή με τις
υπηρεσίες εστίασης.
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ :
Για την Ελληνική Συμμετοχή έχει προβλεφθεί χώρος
στους παρακάτω τομείς /αίθουσες :
 Αίθουσα Εθνικών περιπτέρων / Τρόφιμα Γενικά
(National Pavilions)
 Αίθουσα γαλακτοκομικών προϊόντων (Dairy products)
 Αίθουσα ποτών (αλκοολούχων και μη)
 Αίθουσα προϊόντων ψύξης φρέσκων τροφίμων και
διατηρημένων (Frozen food).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αναγνωστοπούλου Κατερίνα
Τ.: 210-3355 767 & 210-3355 700
Email:
k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr
Fax.: 210 3242 079

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*)
492 € /τ.μ πλέον 23 % ΦΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι τις 29/01/2016

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS
www.sialparis.com
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ SIAL 2016


SIAL Innovation



La Cuisine by SIA L



World Tour by SIAL



IN-FOOD Centre



SIAL TV

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (2014)
• 6.500 εκθέτες, προμηθευτές της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
• 85% εξ αυτών ήταν διεθνείς συμμετοχές εκπροσωπώντας συνολικά
104 χώρες
• 20 εκθεσιακοί κλάδοι, και κανάλια τροφίμων
• Σημαντικότεροι τομείς: γενικά τρόφιμα , κρέας, γαλακτοκομικά
προϊόντα, κατεψυγμένα τρόφιμα, γλυκά , προϊόντα αρτοποιίας
• Το 82% των εκθετών ήταν ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους
στην έκθεση και το 89% θα συνιστούσαν την συμμετοχή στην SIAL
• Μέσος όρος συναντήσεων 200 ανά περίπτερο, 1/3 νέες επαφές
• Επισκέπτες: 155.766 από τους οποίους το 71% είναι διεθνείς
επισκέπτες από 194 χώρες
• Περίπου το 90% των επισκεπτών ήταν ικανοποιημένοι με την
επίσκεψή τους
(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
To κόστος ανέρχεται σε 492 € / τ.μ. + 470 € Registration fee ( είναι
υποχρεωτικό)
Μετά την τελική κατανομή του χώρου, τα γωνιακά περίπτερα θα
επιβαρυνθούν με 5% επιπλέον/τ.μ.
Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με
Πρόγραμμα (π.χ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ) το κόστος συμμετοχής
είναι 757/τ.μ.+ 470€ Registration . fee
Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23%.
Στο κόστος περιλαμβάνονται :
 ενοίκιο χώρου
 κατασκευή και βασικός εξοπλισμός stand
 αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν
περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα)
 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand)
 επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της Enterprise Greece
 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης
 καταχώρηση στο έντυπο κατάλογο της Enterprise Greece για την
ελληνική συμμετοχή.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προβολή και επικοινωνία
του ελληνικού περιπτέρου σχεδιάζουμε:
1.

Τοποθέτηση banners σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της
έκθεσης, υψηλής προσπελασιμότητας, με βασική σήμανση
Greece

2.

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε κλαδικά έντυπα και εφημερίδες.

3.

Σχεδιασμό καταλόγου της ελληνικής συμμετοχής, ο οποίος θα
βασίζεται στη λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική, με τη
δυνατότητα διαφημιστικής καταχώρησης για την κάθε
συμμετέχουσα εταιρεία έναντι μικρού ποσού.

4.

Χώρο γευσιγνωσίας (degustation lounge) για τη φιλοξενία
δημοσιογράφων και αγοραστών αλλά και για την
πραγματοποίηση live επιδείξεων μαγειρικής.

5.

Συντονισμό B2B συναντήσεων
για την περαιτέρω ενίσχυση της προβολής και προώθησης των
ελληνικών προϊόντων:

6.

Στοχεύουμε στη παρουσίαση των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ σε
δημοσιογράφους και διαμορφωτές γνώμης του χώρου των
τροφίμων και ποτών

Σημείωση που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων:
 Σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου η βάρους των εκθεμάτων
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από το προβλεπόμενο (ανά τμ), το επιπλέον κόστος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια
εταιρεία μεταφορών θα βαρύνει την εταιρεία σας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν απαραιτήτως μαζί
με την αίτηση συμμετοχής τους, ως προκαταβολή το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής
λαμβάνοντας υπόψη τα αιτούμενα τ.μ . Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την
οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την
έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.
Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνεται ως ακολούθως :
Με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
Τράπεζα:
Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών:
Επωνυμία:

ALPHA BANK
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400
IBAN:
GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE

Σημειώνεται ότι στο παραστατικό της Τραπέζης θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης,
η επωνυμία της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .
Παρακαλούμε επίσης για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε αντίγραφο του
σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην Enterprise Greece SA στο fax: 210 3242 079 ή e-mail κα
Αναγνωστοπούλου στο e- mail: k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους
συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών
μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη .

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Αντώνης Γραβάνης
Διευθυντής
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