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Η 16η SIAL στη Κίνα

Η εταιρεία GREAT – Trade Exhibitions & Exports με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη 16η SIAL

CHINA η οποία συστεγάζεται με την 5η SIAL WINE WORLD στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο στη Σανγκάη, 

από 6 έως 8 Μαΐου 2015.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

Η Δ.Ε. SIAL CHINA είναι η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση για τον κλάδο τροφίμων- ποτών στην Ασία. Με 

ετήσια παρουσία, αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη έκθεση στην περιοχή: η περσινή διοργάνωση 

συγκέντρωσε περί τους 2.385 εκθέτες και πάνω από 49.000 εμπορικούς επισκέπτες και 55 εθνικά 

περίπτερα. Φέτος αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 2.700 εκθέτες και 55.000 επισκέπτες με το 

80% του διαθέσιμου χώρου να έχει ήδη διατεθεί. Η διεθνής έκθεση SIAL CHINA συμπεριλαμβάνεται 

στο γκρουπ εκθεσιακών γεγονότων της SIAL, ηγετικής ευρωπαϊκής έκθεσης που ξεκίνησε από 1964 στο 

Παρίσι και σταδιακά επεκτάθηκε με επτά πλέον διεθνούς εμβέλειας εκθεσιακά γεγονότα παγκοσμίως.

Η έκθεση εδρεύει στην Σανγκάη, την μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη στην Κίνα, διεθνές οικονομικό και 

εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο με το πιο πολυάσχολο λιμάνι παγκοσμίως.   

Παράλληλα, η SIAL CHINA συστεγάζεται με την SIAL WINE WORLD, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα για 

κρασιά στην Κίνα. Η κατανάλωση κρασιού στην Κίνα αυξάνεται ετησίως, κατακτώντας την 5η θέση 

παγκοσμίως για κατανάλωση κρασιού γενικά, ενώ ειδικότερα για το κόκκινο κρασί έχει καταλάβει την 

πρώτη θέση, εκτοπίζοντας τη Γαλλία. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενήσει 350 εκθέτες και 

να συγκεντρώσει περισσότερους από 15.000 εμπορικούς επισκέπτες.  

Οι δύο εκθέσεις παραδοσιακά προσελκύουν το ενδιαφέρον των σημαντικότερων εισαγωγέων, 

διανομέων, επαγγελματιών λιανικής και χονδρεμπόρων της Κίνας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο www.sialchina.com και στο www.sialwineworld.com  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, προϊόντα επεξεργασμένου 

κρέατος, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, έλαια και λίπη, κονσέρβες, έτοιμα γεύματα, θαλασσινά 

και ψάρια, αρτοποιήματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, προϊόντα delicatessen, αναψυκτικά και μη 

αλκοολούχα ποτά, κρασί, αλκοολούχα ποτά κα.  
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2015 

Η GREAT – Trade Exhibitions and Exports - Consulting έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στη διεθνή 

έκθεση. Η καλαίσθητη παρουσία της GREAT – Trade Exhibitions and Exports - Consulting με φρέσκιες 

ιδέες και δημιουργικές προτάσεις θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των 

προϊόντων σας.  

Σας προσκαλούμε να προβάλλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη SIAL CHINA με 

κόστος συμμετοχής 6.000€/booth 9τμ + Registration Fee 190€. Το registration fee περιλαμβάνει τη 

καταχώρηση σας στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης, την καταχώρηση στο επίσημο site της έκθεσης με 

link στο δικό σας site.  

Η συμμετοχή σας  περιλαμβάνει:  

1. Ενοίκιο χώρου   

2. Κατασκευή και βασικός εξοπλισμός περιπτέρου  

3. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κλπ)  

4. Βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης 

5. Παρουσία στελεχών της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting για την εύρυθμη 

λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και 

καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης  

6. Συμμετοχή στο buyers’ meeting program, πρόγραμμα που διοργανώνεται από τη SIAL CHINA    

7. Παροχή στοιχείων για την αγορά  

Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την 

ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα 

είτε απευθείας από Ελλάδα είτε μέσω των πιθανών αντιπροσώπων τους στη Κίνα, προκειμένου να 

διαπραγματευτούν τα κόστη μεταφοράς. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της GREAT – Trade 

Exhibitions & Exports – Consulting δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς και εκτελωνισμού 

προϊόντων των εκθετών. Η GREAT μπορεί να σας υποδείξει μεταφορική εταιρεία για τη συνδυασμένη 

μεταφορά των προϊόντων σας προς εξοικονόμηση κόστους. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 27/2/2015  

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής 

(συνημμένα) και την αντίστοιχη προκαταβολή 40% του συνολικού ποσού συμμετοχής της. Σε περίπτωση 
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έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη 

εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:  

α) Προκαταβολή 40% του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το registration fee με την αποστολή της 

αίτησης συμμετοχής  

β) Δεύτερη καταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 31/3/2015  

γ) Η εξόφληση του υπολοίπου 30% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 20/4/2015 και μετά την 

οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη. Ο ΦΠΑ θα καταβληθεί με την 

τιμολόγηση η οποία θα γίνει με το πέρας της έκθεσης. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας 

κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη 

προκαταβολή.  

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715  

ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER PRIVATE 
COMPANY  

Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της 
εταιρείας και την έκθεση που αφορά.  

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη συνημμένη αίτηση 

συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080.  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία  

Με εκτίμηση  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης     

Διευθύνων Σύμβουλος          
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