	
  

Kedves Kamarai Tagunk!
Kedves Érdeklődő!
2016. november 9 és 12 között Szófiában tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre
az Interfood & Drink nemzetközi szakkiállítás és vásár:
www.food-exhibitions.bg/en/interfood-and-drink
Helyszín:
Időpont:
Témak:

Inter Expo Center - 147, Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgaria
2016.11.09-12.
Húsipar, Tejipar, Sütőipar, Borászat és Szeszipar

Az Inter Expo Center területén egyidőben rendezik meg a SIHRE c. Nemzetközi Vendéglátó
Vásárt és Kiállítást is - Bulgária legjelentősebb hotel, étterem, catering és SPA felszerelés
vásárát, ami növeli a rendezvény népszerűségét.
A Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara 2011 óta üzemeltet saját standot a kiállítás területén,
felkínálva a magyar cégeknek a megjelenési lehetőséget azzal a céllal, hogy személyesen
bemutatkozzanak és kapcsolatot teremtsenek bolgár és egyéb külföldi cégekkel.
Programunkat minden olyan borászati, élelmiszeripari és a HORECA szektorban gyártóforgalmazó és beszállító magyar cégnek ajánljuk, amelynek exportképes termékei vannak és
Bulgária, illetve a Balkán félsziget országai a piaci célországai közé tartoznak, másrészt a
turizmus, vendéglátás képviselőit is várjuk.
Az idei kiállításra is külön magyar szigetet tervezünk. A 2016. novemberi magyar stand
előzetes tervét mellékeljük. Minden magyar kiállító cég számára, amely a mi szervezésünkben
vesz részt a közös standon, a részvételi díj 680 EUR, amely tartalmazza a cég regisztrációs
díját és a katalógusi megjelenést, továbbá a napi takarítást. A részvevők számától függően a
fenti ár csökkenhet. Kamaratagjainknak és a tavalyi kiállításaink részvevőinek további
jelentős kedvezményt biztosítunk. Minden standrész rendelkezik padlószőnyeggel, kiállító
pulttal, névre szóló cégtáblával, tárgyaló asztallal, székekkel, árammal, világítással. Egyéni
megoldások is lehetségesek, az extra igényeket a résztvevők külön jelezhetik.
Ezen kívül a szigetnek lesz egy raktárhelyisége polcrendszerrel közös használatra.
A kiállítás idejére a Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara magyar-bolgár tolmácsot biztosít.
Kérésre kedvezményes szálláslehetőséget foglalunk. A kiállítási anyagok/termékek számára
közös szállítást szervezünk.
A 2015. évi kiállítás képanyagát a www.food-exhibitions.bg/en/interfood-and-drink találhatja.
Várjuk a jelentkezéseket minél előbb a kamara@hbcc.eu e-mail címre!
Kérdés esetén állunk rendelkezésükre!
Tisztelettel,
Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara
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