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Áttekintés
A 29 éves múltra visszatekintő kiállítás Európa legjelentősebb eseménye ebben a 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. A kiállításon legutóbb 3218 kiállító vett részt bruttó 60.400 m2-en.
Érdemes részt venni, mert a világ vezető bio-vására
✓ több mint 50 000 szakmai látogatót vonz
✓ 116 konferencia helyszíne több mint 7000 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 – 2019-ben 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: 450.000 Forint + ÁFA, amely tartalmazza a vásárigazgatóság
felé kötelezően fizetendő társkiállítói regisztrációs díjat (200.000 Forint)
Tartalmazza:
✓ a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes standrészt
✓ a funkcionális standberendezést: információs pultot, pultba integrált polcos vitrint, konyha- és
raktárhasználatot
✓ a cégembléma és cégfelirat elhelyezését az installáción
✓ a vezeték nélküli internet használatát
✓ közös tárgyalási felületet
✓ alap standellátmány (kávé, tea, üdítő, ásványvíz)
✓ standkatalógusban való megjelenés, 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 m2-es, átlátható paravánnal elválasztott standrész): 750.000
Forint + ÁFA, amely tartalmazza a vásárigazgatóság felé kötelezően fizetendő társkiállítói
regisztrációs díjat (200.000 Forint)
Tartalmazza:
az 1. kategóriánál felsoroltakat, továbbá:
✓ 9 m2-es boxot átlátható paravánnal elválasztva. A box tartalma: ülőpad felhajtható fedővel, amely
tárolásra alkalmas, 1 db asztal, 2 db szék, 1 db pult (100 vagy 120x50x100 cm, hűtőpult esetén
75x50x100cm), 2 db bárszék. Minden boxhoz tartozik egy 60 x 243 cm-es fogadó fal, amelynek a pult
felőli oldalán 2 db polc kerül elhelyezésre, a fal másik oldalára a kiállító által biztosított grafika kerül
fotó

Nem tartalmazza:
✓ a céges képviselő(k) kiutazási költségeit és az áruszállítást
További kiegészítő szolgáltatások:
✓ hűtővitrin vagy mélyhűtő pult bérlése: díja 100.000 Ft+ÁFA
✓ Opcionális, kiállítás által biztosított marketing csomag (mindegyik megjelenési formához): 596.000
Ft + ÁFA
Tartalmazza:
a vásárigazgatóság által kínált hirdetési felületek közül választható kiemelt megjelenés (2 típus
választható):
❖ 50 ezer példányban nyomtatott kiállítási útmutatóban hirdetés elhelyezése (1/2 oldal)
❖ 50 ezer példányban nyomtatott kiállítási útmutatóban cég vagy márka logó elhelyezése (térképén
standhely kiemelése)
❖ mini banner a vásár honlapján összekötve a cég honlapjával
❖ logó elhelyezés a kiállítás online adatbázisában
❖ kb. 2 m2-es bannerelhelyezés a szervizterületen
❖ A0-s matrica a járófelületen
❖ kb. 1 m2-s plakát a szervizterületen
❖ kb. 0,6 m2-es digitális reklámbemutató a szervizterületen
❖ potenciális partnerek e-mailes meghívását a cég standrészére (akár irányított verzióban)
❖ max. 10 meghívott vendég e-voucherének díját.
Jelentkezési határidő: 2018.09.30.
Jelentkezés módja:
Jelentkezési lap, regisztrációs űrlapok (B, C, D) 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.
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