
 
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

AZ AGRÁRMARKETING CENTRUM NONPROFIT KFT.  NEMZETI KÖZÖSSÉGI STANDJÁRA 
 

A 24. AF - L'ARTIGIANO IN FIERA 
FIERAMILANO, RHO, MILÁNÓ OLASZORSZÁG, 2019. NOVEMBER 30 - DECEMBER 8. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Áttekintés 
 

Idén 24. alkalommal kerül megrendezésre a L’Artigiano in Fiera kiállítás a Milánói Vásárközpontban. A 
kiállításon egyedi, eredeti és kiváló minőségű kézműves termékekkel ismerkedhetnek meg a látogatók, a 
világ minden tájáról. A vásár mellett számos színes program várja az érdeklődőket: koncertek, főző show, 
táncelőadások.  

 

 

 

Közösségi magyar részvétel 
 

Az Agrármarketing Centrum 2019-ben ismét magyar nemzeti megjelenést szervez a 24. AF - L'Artigiano in Fiera 
elnevezésű kiállításon. 

Az egységes arculati elemekkel felépített stand 48 m2-en valósul meg. A résztvevő 4 kiállítónak árubemutatásra, 
információ szolgáltatásra és a tárgyalások lebonyolításához 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 kép illusztráció. 

Részvételi díj: 150.000 Ft+ÁFA 

✓ a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes méretű standrész, információs pult, 
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 
✓ 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  



✓ nem tartalmazza a céges képviselő(k) kiutazási, áruszállítási költségeit 
 
Jelentkezési határidő: 2019. október 31. 
 
Jelentkezés módja: 
Jelentkezési lap visszaküldése  
Jelentkezésük csak az Agrármarketing Centrum visszaigazolása után tekinthető elfogadottnak.  

 
Lukács Zsuzsa                                                                                   
rendezvény- és kiállításszervezési koordinátor 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.                                   
telefon: +36 30 278 6632 
E-mail: lukacs.zsuzsa@amc.hu                
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