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Áttekintés 

 
A SIAL China a legnagyobb szabású nemzetközi élelmiszer ágazati kiállítás Kínában, a párizsi SIAL társ 
rendezvénye, annak minőségi normái szerint. 2018-ban 19. alkalommal kerül megrendezésre ez a színvonalas 
esemény, amelyre a kiállítók fele külföldről érkezik.  
A kísérő események közül kiemelkedik az innovációs fórum, a Top Chef szakácsok versenye és a La Cuisine by 
SIAL gasztro látványszínpad.  
 
2017-ben 3 200 kiállító mutatkozott be, 51 %-uk külföldről, a világ 67 országából. A kiállítók az élelmiszer és 
csomagolás technológiával együtt 149 500 m2 területet foglaltak el, ami az eddigi rekord. A látogatók száma 
101 134  főt ért el, akik  között sok volt az egyéb ázsiai országból érkező.  



Az ország hihetetlenül nagy és növekvő vásárlói potenciállal rendelkezik, amelynek kihasználása 
mindenképpen ajánlatos a magyar termelők számára. Kívánatos lenne élelmiszerexport választékunk bővítése is, 
amely eddig a konzerv árukra és borokra koncentrálódott, de tekintettel a kialakuló módosabb rétegekre, a 
delikátesz és kényelmi termékek felé is érdemes nyitni. A kétoldalú megállapodások eredményeként várhatóan a 
magyar tejtermékek és sertéshús exportja is megvalósul. 
A kínai piacra fokozottan érvényes az, hogy csak hosszabb idő alatt, akár évek múltával lehet üzletet nyélbe ütni, 
amihez rendszeres kiállítási jelenlét szükségeltetik.  
 
Érdemes részt venni, mert Kína vezető élelmiszer kiállítása 
 
 több mint 100 000 szakmai látogatót vonz 
 Ázsia legnagyobb élelmiszer innovációs kiállítása 
 az imázs építés eszköze 
 segíti az ágazati és disztribúciós követelményeknek való megfelelést 
 a  piac jövőjébe enged bepillantást  
 a kereslet és a kínálat találkozásának színtere 
 a megkülönböztetésre és a pozícionálásra biztosít kiváló lehetőséget.  

 
Alaprajz 
 

 
 
Közösségi magyar részvétel 
 
Az AMC – a korábbi évekhez hasonlóan – 2018-ban is lehetőséget biztosít a magyar vállalkozások számára a 
SIAL China magyar nemzeti standján való megjelenésre.  
 
Kiállítóink 90 m2 -es, központi elhelyezkedésű nemzeti standon egységes, közösségi vagy egyéni standrészt 
igényelhetnek. Az egységes arculati elemekkel felépített közösségi standon megjelenő 6 kiállítónak 
árubemutatási és információs lehetőséget, közös tárgyalási felületet biztosítunk:  
 
 



 
 
 
Egyéni kiállítóink saját grafikával és tárgyalófelülettel ellátott, elkülönített standrészt (boxot) igényelhetnek ( 2 
hely) : 
 
 

 
 
          A képek illusztrációk. 
 
Megjelenési lehetőségek: 

1. Közösségi standon való megjelenés: 390 000  Forint + ÁFA  
 

Tartalmazza: 



 
 a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes standrészt 
 a funkcionális standberendezést: információs pultot, pultba integrált polcos vitrint, közös konyha- és 

raktárhasználatot 
 a cégembléma és cégfelirat elhelyezését az installáción 
 a vezeték nélküli internet használatát (a kiállítás technikai adottságainak, feltételeinek megfelelően) 
 közös tárgyalási felületet 
 alap standellátmány (kávé, tea, üdítő, ásványvíz) 
 standkatalógusban való megjelenés, névvel, elérhetőséggel és termékkategória megjelöléssel 
 építést, üzemeltetést és bontást 
 modern, jól látható „MAGYARORSZÁG” feliratot, mely megkönnyíti a magyar stand megtalálását 
 teljes körű szervezést és koordinálást az AMC felelős munkatársa által a kiállítás nyitása előtti 

szakaszban és a kiállítás üzemelése alatt a helyszínen is 
 2 db kiállítói bérlet biztosítását 
 az AMC különböző kommunikációs csatornáin keresztül (honlap, hírlevél, Facebook, sajtóközlemény) a 

kiállítási megjelenésről tájékoztatást 
 információt az utazási és szálláslehetőségekről.  
 

 
2. Egyéni részvétel a nemzeti standon (9 m2-es, átlátható paravánnal elválasztott standrész): 

800.000 Forint + ÁFA  
 
Tartalmazza: 
 
 az 1. kategóriánál felsoroltakat, a közös tárgyalási felület kivételével, továbbá: 
 

 9 m2-es boxot átlátható paravánnal elválasztva. A box tartalma: ülőpad felhajtható fedővel, tárolásra 
alkalmasan, 1 db asztal, 2 db szék, 1 db pult (100 vagy 120x50x100 cm, hűtőpult esetén 
75x50x100cm), 2 db bárszék. Minden boxhoz tartozik egy 60 x 243 cm-es fogadó fal, amelynek a pult 
felőli oldalán 2 db polc kerül elhelyezésre, a fal másik oldalára a kiállító által biztosított grafika kerül. 

Egyik megjelenési forma sem tartalmazza:  

 a céges képviselő(k) kiutazási költségeit 
 telefon, illetve számítógép használatát 
 étkezést, az esetleges kóstoltatáshoz szükséges eszközöket 
 résztvevő kiadványainak, illetve árujának kiszállítását, valamint azoknak a kiállítás helyszínén történő 

őrzését. 

 

További kiegészítő szolgáltatások (mindkét megjelenési formához ):  

 hűtővitrin vagy mélyhűtő pult bérlése: díja 100.000 Ft+ÁFA 
 pultra helyezhető digitális képkeret bérlése: díja 10.000 Ft + ÁFA/ kiállítás 
 dekorációs kellékek és kínáló eszközök biztosítása  10.000 Ft + ÁFA/ kiállítás 
 standkatalógus extra: AMC standkatalógusban való megjelenés képpel és maximálisan 800 karakter 

hosszú lektorált szöveggel. Díja 5000 Ft + ÁFA/ cég 
 a kiállító további képviselőjének részvétele ( max 2 fő):  35 000 Ft + ÁFA/ fő 
 opcionális, a vásárigazgatóság által biztosított hirdetési lehetőségek (megrendelhetők a kiállítók 

saját kódjával az on-line felületen):  
 
 
 

 kiállítási katalógusban logó  elhelyezése:            250 EUR 
 katalógus csomag ( 5 plusz sor, 3 helyen logó :) 696 EUR  
 látogatói kalauzban a pavilon térképén logó:       810 EUR 
 logó elhelyezés az eligazító táblán                     1 060 EUR 



 mennyezeti banner elhelyezés a folyosón:     3 500 EUR 
 poszter elhelyezés a folyosón:                        1 500 EUR 
 stb. 

 
 
 
Jelentkezési határidő: 2018. február 16. 
 
Jelentkezés módja: 
Jelentkezési lap visszaküldése.  
Jelentkezésük csak visszaigazolás után tekinthető elfogadottnak.  
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