RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
AZ AGRÁRMARKETING CENTRUM NONPROFIT KFT. NEMZETI STANDJÁRA

SUMMER FANCY FOOD SHOW
NEW YORK CITY, JAVITS CENTER, 2019. JÚNIUS 23-25.

Áttekintés
A Specialty Food Association által szervezett New York Summer Fancy Food kiállItás Észak-Amerika
legnagyobb élelmiszeripari kiállítása. 2018-ban 54 országból több, mint 2 600 kiállító várta az
érdeklődőket.
A kiállítás 2019. június 23-25. között kerül megrendezésre New York-i Javits Center-ben. Az esemény
kiváló platform a kiállítóknak az amerikai piacra jutásra. A rendezvény a szektor innovatív megoldásaira
és termékeire koncentrál. A kiállítás során számos interaktív szakmai programot, bemutatókat és
kerekasztal beszélgetéseket szerveznek a szakmai látogatóknak, melyek témái felölelik az aktuális
trendeket, fenntarthatóságot, piackutatási eredmények analizálását. A kiállítás területén belül a szervezők
tematikus standokat is építenek: pl „A jövő boltja", incubator village, új termékek, élelmiszeripari
innovációk.
2018-ban Magyarország 5 kiállító képviseletében jelent meg a kiállításon, a HEPA szervezésében.
Idén az Agrármarketing Centrum szervez közösségi megjelenést 700 négyzetláb, azaz 65 m2 területen,
vegyes profillal.

Alaprajz

Közösségi magyar részvétel
Egységes arculati elemekkel felépített, 700 négyzetláb, kb. 65 m2-es standon megjelenő kiállítóknak
árubemutatásra, információszolgáltatásra és tárgyalások lebonyolítására nyújtunk lehetőséget.
Az arculat, a látvány megújításán túl a kiállítás témájához illeszkedő, s azt visszatükröző installációs
eszköztár használata, jó térkihasználás, a standhely adottságainak és a kiállítók igényeinek maximálisan
megfelelő, professzionális térbeli és grafikai tervezés határozzák meg elképzeléseinket.
A képek illusztrációk

Megjelenési lehetőség:
Közösségi standon való megjelenés: 390.000 Ft + ÁFA
Tartalmazza:
✓ a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes méretű standrész,
információs pult, álló üveges vitrin, konyha- és raktárhasználat, cégembléma, cégfelirat
elhelyezése, katalógusbeiktatás, vezeték nélküli internet használat
✓ saját, nyitott tárgyalórész kialakítása minden kiállító részére
✓ a mai kiállítási megjelenéseknek megfelelő kiállítási arculat és építés
✓ a kiállítás adott paramétereinek megfelelő, egyedi grafikai tervezés
✓ modern, jól látható „MAGYARORSZÁG” felirat idegen nyelven, amely megkönnyíti a magyar
stand megtalálását
✓ teljes körű szervezés és koordinálás 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 folyamatos tájékoztatást adunk
✓ tartalmazza a kötelezően fizetendő társkiállítói regisztrációs díjat
✓ hűtővitrin vagy mélyhűtő pult külön díja: 120.000 Ft+ÁFA
Igény esetén rendelhető:
✓ hűtővitrin vagy mélyhűtő pult, díja: 120.000 Ft + ÁFA
Nem tartalmazza:
✓ a céges képviselő(k) kiutazási költségeit és az áruszállítás költségeit
További információk a kiállításról: https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancyfood-show/

Jelentkezési határidő:
2019. április 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lap visszaküldése
A jelentkezés csak a Jelentkezési lapon történő írásbeli visszaigazolásunk után tekinthető elfogadottnak.
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