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ÁTTEKINTÉS
A 33 éves múltra visszatekintő kiállítás Európa legjelentősebb eseménye a bio élelmiszer
témában, ahol a biotermékek teljes spektruma bemutatásra kerül. A vásár részvételi
szabályzata értelmében valamennyi kiállított élelmiszerterméknek ökológiai termelésből
vagy ökológiai állattenyésztésből (834/2007/EK és 889/2008/EK) kell származnia.
Utolsó alkalommal rendhagyó módon, az év közepén, júliusban szervezték meg a kiállítást,
a pandémia okozta halasztások következményeképpen. A kiállításon legutóbb 2276 kiállító
vett részt bruttó 83.000 m2-en.
Érdemes részt venni, mert a világ vezető bio-vására

• több mint 50 000 szakmai látogatót vonz
• 145 konferencia helyszíne több mint 7500 résztvevővel
• az imázsépítés eszköze
• a biopiac jövőjébe enged bepillantást
• a kereslet és a kínálat találkozásának színtere
• a piacelemzésre és a pozícionálásra biztosít kiváló lehetőséget.
ALAPRAJZ

A MAGYAR STAND HELYE

4A pavilon, 4A-411

KÖZÖSSÉGI MAGYAR RÉSZVÉTEL
Az AMC – a korábbi évekhez hasonlóan – 2023-ban is lehetőséget biztosít a magyar biotermelő cégek számára a BIOFACH magyar nemzeti standján való megjelenésre.
Kiállítóink a 4A pavilonban található 116 m2 -es, központi elhelyezkedésű nemzeti standon
közösségi vagy egyéni standrészt igényelhetnek. Az egységes arculati elemekkel felépített
közösségi kiállítóknak árubemutatási és információs lehetőséget, közös tárgyalási felületet
biztosítunk.

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

1.

KÖZÖSSÉGI KIÁLLÍTÓKÉNT VALÓ MEGJELENÉS: 550.000 FORINT + ÁFA,
AMELY TARTALMAZZA A VÁSÁRIGAZGATÓSÁG FELÉ KÖTELEZŐEN
FIZETENDŐ TÁRSKIÁLLÍTÓI REGISZTRÁCIÓS DÍJAT (334.000 FORINT)

Tartalmazza:

• a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes standrészt
• a funkcionális standberendezést: információs pultot, igény szerint álló – és hűtővitrint,
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 megjelenést, 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
• 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 M -ES, ÁTLÁTHATÓ PARAVÁNNAL
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ELVÁLASZTOTT STANDRÉSZ): 850.000 FORINT + ÁFA, AMELY TARTALMAZZA
A VÁSÁRIGAZGATÓSÁG FELÉ KÖTELEZŐEN FIZETENDŐ TÁRSKIÁLLÍTÓI
REGISZTRÁCIÓS DÍJAT (334.000 FORINT)

Tartalmazza:
az 1. kategóriánál felsoroltakat, továbbá:

• 9 m -es boxot átlátható paravánnal elválasztva. A box tartalma:1 db asztal, 2 db szék,
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ülőpad, 1 db pult (100x 70 x100 cm), 2 db bárszék. Minden boxhoz tartozik egy 60 x 243
cm-es fogadó fal, amelynek mindkét oldalára a kiállító által biztosított grafika kerül.

Nem tartalmazza:

• a céges képviselő(k) kiutazási költségeit és az áruszállítást
További kiegészítő szolgáltatások:

• a látványhűtőket és látványmélyhűtőket, továbbá a nagy teljesítményt igénylő eszközök extra áramigényét külön tudják megrendelni a standépítőcégen keresztül

Jelentkezési határidő: 2022. november 18.
Jelentkezés módja:
Jelentkezési lap és biotanúsítványok visszaküldése.
Jelentkezésük csak visszaigazolás után tekinthető elfogadottnak.
A szigorú és speciális részvételi szabályoknak megfelelően kizárólag valamely tanúsító
szervezet által ellenjegyzett jelentkezéseket tudunk csak elfogadni.
Amennyiben a kiállítást a szervezők más időpontra helyezik át vagy eltörlik, az AMC a
részvételi díj teljes összegét visszafizeti a kiállító részére.
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