Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έκθεση VINEXPO 2017 στο Bordeaux
Το Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ) στο πλαίσιο του εξωστρεφούς αναπτυξιακού
ρόλού του σχεδίασε, σε συνεργασία με την εταιρεία AZexpo ltd που έχει μεγάλη εμπειρία στην
κατασκευή και διαχείριση εκθεσιακών περιπτέρων στο εξωτερικό αλλά και συμβούλους επικοινωνίας,
μια πλατφόρμα προβολής της ελληνικής οινοποιίας και των οινοπαραγωγών της για την έκθεση
VINEXPO 2017 στο Μπορντό της Γαλλίας. Η πλατφόρμα προβολής σχεδιάστηκε με έμφαση στην
διαδικτυακή εταιρική προβολή και είναι της φιλοσοφίας «turn key all inclusive project» .
Η Διεθνής Έκθεση κρασιού και ποτών VINEXPO (www.vinexpo.com)

διοργανώνεται κάθε δύο

χρόνια στο Μπορντό Γαλλίας. Φέτος θα διεξαχθεί από τις 18 έως 21 Ιουνίου 2017 και είναι μία από τις
σπουδαιότερες και μεγαλύτερες εκθεσιακές εκδηλώσεις για το κρασί παγκοσμίως η οποία προσελκύει
τους σημαντικότερους και τους πλέον εξειδικευμένους επισκέπτες του κλάδου από όλον τον κόσμο,
ώστε να προωθήσουν έτσι με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα τους στο αγοραστικό κοινό. Έχει δε
μεγάλη εμπορική αποτελεσματικότητα. Στην διοργάνωση του 2015 συμμετείχαν πάνω από 2.300
εκθέτες από 42 χώρες και 48.500 περίπου επισκέπτες από 151 χώρες.
Εφόσον υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή για να δημιουργηθεί νησίδα οινοπαραγωγών με ελάχιστη
συνολική κάλυψη 100τμ, το κόστος συμμετοχής ανά εκθέτη για κάλυψη 6-12 τμ θα ανέλθει στην
εξαιρετική τιμή των 660-720€ ανά τετραγωνικό μέτρο περίπου. Η τιμή είναι τελική και δεν έχει άλλη
χρέωση. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται, εκτός της ενοικίασης του χώρου, τα παρακάτω:
1. Κατασκευή του περιπτέρου με όλο τον εξοπλισμό
2. Μεταφορές
3. Δαπάνη για τις λειτουργίες του περιπτέρου (ποτήρια, πτυελοδοχεία, νερό κλπ.)
4. Δικτυακές εφαρμογές
5. Στοχευμένη Διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
6. Γραμματειακή υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΑΔΕ, κυρία Κατερίνα Πάντζα,
210-3392500, 6936-850951 info@inade.gr καθημερινά ώρες: 12:00-17:00
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