Предложение за участие в изложението
SALIMA 2018
на български хранително-вкусови фирми

Brno, Czech Republic, Veletrhy Brno, a.s.

27. 2. – 2. 3. 2018

Дана М. Станькова, търговски директор
Душан Пеликан, директор на проектите SALIMA, INTECO, MBK, VINEX

“Панаири Бърно”
Хранително - вкусови изложения SALIMA
SALIMA – понастоящем

- Основна изложбена платформа на хранително-вкусовата промишленост за региона на
Средна и Източна Европа

СТАТИСТИКА НА ПОСЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ
▪ SALIMA / VINEX / MBK / INTECO – комплекс от международни гастрономични изложения
▪ EMBAXPRINT – Международно изложение на амбалаж и печат

▪
▪
▪
▪

Заета площ: 28.500 m2
Изложители: 794
Страни - изложители: 36
Посетители: 28.086
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B2B
- Търговски и маркетингови мероприятия от средноевропейски формат
•
•
•
•

Оферта за HORECa
Оферта за търговия на дребно и на едро (хранителни стоки и технологии)
Външна търговия (импорт,експорт)
Meeting point

•
•
•
•
•

Насръчаване на предприемачите (уговорени двустранни срещи, екскурзии и др.)
Изложбени експозиции – common stand – общо участие под държавна гаранция на Република България
Консултации
Демонстрации
Национални хранително-вкусови марки (хранителни стоки, напитки, технологии)
•
Традиции
•
Добри отношения, добър опит – потенциал за ръста на търговския обмен.

- Презентация на търговски марки и доставчици
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A2, поместване в павилиона – главна зала

B2B, самостоятелен вход,
паркиране на открита
площ Z

B2C, самостоятелен вход
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Общ щанд – подходящо и икономически изгодно
решение
› Големина на площта от 72 до 99 м2
› Цената включва основно оборудване, възможност за заключване
› Щандове за представянe на отделни групи продукти, технологии

или услуги
› Място за водене на преговори
Обща цена (площ, изграждане, техническо прикачане)
217.980 CZK

При участие на 8 фирми, разходите за една фирма са 27.247 CZK (около1030 EUR)

SALIMA 2018 – оферта за участие
на български винари

Семпъл място за представяне - икономически изгодно
решение
› На разположение щанд с основно оборудване и ел.захранване
› Общо помещение с възможност за заключване(хладилник, кухничка)
› Щанд за представяне на отделни вина

› Обслужващ персонал, охрана, измиване на стъклени чаши за дегустация, осигуряване на лед
› Пространство за преговори
Обща цена (площ, изграждане, технически свръзки)

За една фирма 13.000 CZK (без ДДС)(около 490 EUR)

SALIMA 2018 - оферта за участие
на български винари

Семпло място за презентация – разположение в залата
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Бенефити:
20 пропуска за изложители, 5 пропуска за коли – безплатно
(стандартно 4 входа без пропуски за коли)
200 фирмени покани за клиентите ви – безплатно
(стандсартно 20 бр)
Match making – според запитване на търговските фирми
10 покани на тържествен банкет SALIMA 2018
Винари:
4 пропуска за изложители, 1 пропуск за кола - безплатно
50 фирмени покани - безплатни
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Тържествена официална вечер SALIMA
В случай на интерес от ваша страна има друга форма за възможно сътрудничество на нивото на
генерален, евентуално златен партньор на тържествената вечер
Ideální místo neformálních setkání

Медиализация и реклама
Класически медии,, mainstreem,
алтернативни медии, web

Възможности за сътрудничество:
-

Рекламна кампания
WWW, FC, Tw,
Мейлинг - споделяне на датабази
Специализирани списания
Отраслеви професионални съюзи
-

ЦЕЛ – ефективно използване на рекламен и
търговски потенциал на качествено ,
респектирано и разширяващо се изложение за
региона на Средна и Източна Европа

- Ефикасна кампания
- Нарасващ обем на
информираността
- Goodwill
- Подкрепа на търговските марки
- Умножена медиализация pre i
post
- Възможност за изследвания
-

SALIMA 2018 – за контакт :

Станькова Дана Мариа PhDr. ,
търговски директор “Панаири
Бърно”,АД
Tелефон:
+420 541 152 803
Имейл:
dmstankova@bvv.cz

Душан Пеликан,
мениджър на проекта, „Панаири
Бърно“, АД
Teлефон:
+420 541 152 745
Имейл:
dpelikan@bvv.cz

