ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ KINAΣ
2nd CHINA INTERNATIONAL IMPORT ΕXPOSITION (CIIE)
Σαγκάη, 5-10 Νοεμβρίου 2019

Για δεύτερη φορά οργανώνεται στη Σαγκάη, η Διεθνής
Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου - China International
Import EXPO. Η CIIE αποτελεί την πρώτη διεθνή
εισαγωγική έκθεση που πραγματοποιείται στην Κίνα. Η
έκθεση περιλαμβάνει 8 Exhibition Halls. To ένα hall
περιλαμβάνει αποκλειστικά εθνικά περίπτερα ενώ τα
υπόλοιπα είναι αφιερωμένα σε Εμπορικά Προϊόντα και
Υπηρεσίες.
Ο Οργανισμός Enterprise Greece απευθύνει πρόσκληση
για συμμετοχή στις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και
ποτών.
Η έκθεση αποτελεί την υλοποίηση της επίσημης
ανακοίνωσης του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας, Xi Jinping, τον Μάιο του 2017 στο Belt and Road
Φόρουμ για τη Διεθνή Συνεργασία, φιλοξενείται από το
Υπουργείο Εμπορίου και τις τοπικές Αρχές της Σαγκάης,
υποστηρίζεται από παγκόσμιους Οργανισμούς, όπως ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και διοργανώνεται από
το China International Import Export Bureau και το
National Exhibition and Convention Centre of Shanghai. Θα
διεξαχθεί στο National Exhibition and Convention Center.
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250 €/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι 12.04.2019

➢ Εκτιμώμενο ύψος εισαγωγών σε υπηρεσίες και αγαθά στην Κίνα, τα επόμενα 5 χρόνια, 10 τρις
δολάρια ΗΠΑ
➢ 210.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακή επιφάνεια για το χώρο των υπηρεσιών και των αγαθών
➢ 400.000 εμπορικοί επισκέπτες
➢ 151 Εθνικές συμμετοχές
(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος ανέρχεται σε 250 € / τ.μ. πλέον 24% ΦΠΑ
Στο κόστος περιλαμβάνονται :
➢
➢
➢
➢

ενοίκιο χώρου
κατασκευή και βασικός εξοπλισμός
αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων
τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος, καθαρισμός)
➢ επιτόπια παρουσία υπαλλήλων του Enterprise Greece
➢ καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης
➢ διοργάνωση εκδηλώσεων γευσιγνωσίας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν απαραιτήτως
μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, ως προκαταβολή, το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής
λαμβάνοντας υπόψη τα αιτούμενα τ.μ . Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την
οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν
την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των
εκθετών.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Ι. Αγγελάκης
Διευθυντής Προώθησης και Προβολής Εξωτερικού Εμπορίου

