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ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα διαθέτει χώρο  78m2 με περίπτερα ειδικής κατασκευής
και  ιδιαίτερης  αισθητικής  που  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ξύλο  OSB και  θα
περιλαμβάνουν:

 Μοκέτα 

 Κεντρική αποθήκη 8m2 με πόρτα και κλειδαριά

 12 θέσεις εκθετών με : 1 πάγκο πώλησης 110x60x80 cm με ράφι αποθήκευσης και
μετώπη 30x100 cm και 1 καρέκλα ανά εκθέτη

 1 infodesk 120x50x110cm με λογότυπο της Περιφέρειας και 2 σκαμπό bar

 2 στρογγυλά τραπέζια με 3 καρέκλες/τραπέζι για Β2Β και επισήμους

 Ψηφιακές  εκτυπώσεις  περιμετρικά  της  κεντρικής  κατασκευής  με  λογότυπα  και
μηνύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Ψηφιακές εκτυπώσεις με λογότυπα εκθετών

 Φωτισμός με προβολείς LED

 Παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 3kW, πρίζες σούκο



                                          

 4 Flags 3m με εκτυπώσεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

  6-7 ανοιχτές προθήκες παρουσίασης προϊόντων από ξύλο

 Πάγκος Περιφέρειας 200x60x80 cm για μαγειρική - κεράσματα

 Λοιπός εξοπλισμός: 1 μίνι ψυγείο, κρεμάστρες για παλτά, καλαθάκια απορριμάτων
 Κατάλογος έκθεσης (μόνο για Περιφέρεια)
 Κάρτες ελευθέρας εισόδου εκθετών (2 κάρτες/εκθέτη)
 Δωρεάν προσκλήσεις επισκεπτών
 Καθαρισμός περιπτέρου

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 Αποστολή  εμπορευμάτων  από αποθήκη  μεταφορικής  (Αχαρνές)  προς  εκθεσιακό
κέντρο Μονάχου: 1 παλέτα/εκθέτη αυστηρά (ευρωπαλέτα: 120x80  cm, ύψος 180
cm max, βάρος 600kg max)

 Ενοικίαση  περονοφόρου  με  οδηγό  για  εκφόρτωση  -  φόρτωση  εμπορευμάτων
(έναρξη - λήξη έκθεσης)

 Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος σε  containers 20’ για προϊόντα ξηρού φορτίου
καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης

 Διαχείριση εμπορευμάτων
Προσοχή: το  κόστος  αποστολής,  διαχείρισης  και  αποθήκευσης  πλέον  της  1  (μίας)
παλέτας  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  εκθέτη-αποστολέα,  όπως  και  η  επιστροφή  των
εμπορευμάτων του. Επίσης, οποιαδήποτε ενοικίαση επιπλέον εξοπλισμού ή υπηρεσία
μεταφοράς,  διαχείρισης  και  αποθήκευσης  ευπαθών  προϊόντων  (συντήρησης  ή
κατάψυξη) βαρύνει ομοίως αποκλειστικά τον εκθέτη.

SHOW   ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

 Μαγειρική από Executive Chef στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 Promotion Team για κέρασμα επισκεπτών κατά τη διάρκεια της έκθεσης

Η έκθεση   FOOD   &   LIFE    2019 θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου έως και την
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019.

Το ωράριο λειτουρίας είναι 09:30 - 18:00.

Εκθεσιακό Κέντρο   Messe   München


