RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Az AGRÁRMARKETING CENTRUM Nonprofit Kft. (AMC) NEMZETI STANDJÁRA

AZ

IFE 2019, London

NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI, ITAL ÉS CSOMAGOLÁSTECHNIKAI
SZAKKIÁLLÍTÁSON

LONDON, EXCEL KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, 2019. MÁRCIUS 17-20.

Áttekintés
Az International Food and Drink Event (IFE) szakkiállítást kétévente, Londonban rendezik meg, jövőre 21.
alkalommal, 2019. március 17-20. között. Az Egyesült Királyság legnagyobb élelmiszeripari-ital vonatkozású
rendezvénye, mely tematika szerinti osztásban vonultatja fel a kiállítókat. Legutóbb 59 országból 1350 kiállító
mutatta be, kóstoltatta termékeit a 111 országból érkezett 27 ezer szakmai érdeklődőnek.
A bemutatásra kerülő termékek skálája nagyon széles, és az a törekvés, hogy a legmagasabb értéket képviselő
élelmiszerekkel, italokkal ismerkedjenek meg a látogatók.
A kiállítás tematikája:
-

általános élelmiszerek, italok, sütőipari, tej, fagyasztott, húsipari, bio termékek, alapanyagok, tengerek ételei, angol
élelmiszerek, a „világ ízei”
csomagolástechnikai eszközök, berendezések, gépek, anyagok, kellékek
hulladékfeldolgozás, újrahasznosítás eszközei, módszerei

Alaprajz

A magyar stand helye /S4230)

Közösségi magyar részvétel
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. hosszú idő után 2019-ben szervez újra magyar nemzeti megjelenést
az IFE London szakkiállításon. A „Déli” pavilon helyet kapó, egységes arculati elemekkel felépített, 102 m2-es

standon megjelenő 7 kiállítónak árubemutatásra, információszolgáltatásra és tárgyalások lebonyolítására
nyújtunk lehetőséget. A standhely pavilonon belüli adottságait, a legjobb megközelíthetőségét és a kiállítók
legoptimálisabb elhelyezését figyelembe véve alakítjuk ki a stand megjelenését. Az egységstandoktól eltérő
egyedileg épített standkialakítás, és a kiemelt grafikai elemek megjelenítése elősegíti a kiemelkedést a környező
standok közül, így növelve a Magyarország és a cégek megjelenésének megjegyezhetőségét.
Megjelenési lehetőség:
a.

b.

Közösségi standon való megjelenés: 295.000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a vásárigazgatóságnak
kötelezően fizetendő regisztrációs költséget is

Igény szerint hűtővitrin, fagyasztópult bérlete: további 100.000,- Ft +ÁFA

Tartalmazza:
 a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes standrészt
 a funkcionális standberendezést: információs pultot bárszékkel, konyha- és raktárhasználatot
 cégembléma és cégfelirat elhelyezését az installáción
 a vezeték nélküli internet használatát (a kiállítás technikai adottságainak, feltételeinek megfelelően)
 közös tárgyalási felületet
 alap standellátmányt (kávé, tea, üdítő, ásványvíz)
 standkatalógusban való megjelenést
 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
 az AMC különböző kommunikációs csatornáin keresztül (honlap, hírlevél, Facebook, sajtóközlemény) a
kiállítási megjelenésről tájékoztatást
Nem tartalmazza:


a céges képviselő(k) kiutazási költségeit és az áruszállítást

További információk a kiállításról: http://ife.co.uk/
Jelentkezési határidő:
2019. január 11.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lap visszaküldése.
Jelentkezésük csak visszaigazolásunk után tekinthető elfogadottnak.
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