
Προβάλλετε τα προϊόντα σας μέσα στο 
περίπτερο της Balkan Kosher στην 

Summer Fancy Foods στην Νέα Υόρκη, 
την καρδιά της Αμερικάνικης αγοράς 

kosher.

Η συμμετοχή σας ως ΒΚ sponsor περιλαμβάνει:

• Τοποθέτηση προϊόντων (άδειες συσκευασίες ή 
κανονικά προϊόντα*) σε ένα ράφι του περιπτέρου 
των ΒΚ-Greekexports

• Προβολή των διαφημιστικών σας εντύπων* στους 
επισκέπτες - αγοραστές kosher προϊόντων

• Διανομή της κάρτας σας* σε όλους τους 
επισκέπτες μέσα στο διαμοιραζόμενο business 
card portfolio

• Λήψη αντιγράφου όλων των εταιρικών καρτών 
των επισκεπτών του περιπτέρου.

• Ερώτημα προς όλους τους επισκέπτες για το 
ενδιαφέρον τους στα προϊόντα των εταιριών που 
θα συμμετέχουν - οι απαντήσεις θα μοιραστούν 
σε όλους τους συμμετέχοντες

• Ειδικά για όσους συμμετέχουν με περίπτερο στην 
ίδια έκθεση, θα ενημερώνονται οι αγοραστές για 
να το επισκεφθούν. 

Για την συμμετοχή της ΒΚ και των sponsors στην 
έκθεση θα ενημερωθούν όλα τα τοπικά και εθνικά 
μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με την αγορά 
kosher αλλά και οι οργανισμοί που διανέμουν kosher 
food.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούμε όπως μας 
αποστείλετε επισυναπτόμενο αίτημα συμμετοχής 
συμπληρωμένο.

*δείτε στο αίτημα συμμετοχής για την παράδοσή τους

Συμμετοχή ως 
BK sponsor:

750 € + ΦΠΑ

Την δράση συν-διοργανώνουν οι φορείς:
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Δήλωση Συμμετοχής

Με το παρόν αιτούμαστε  και αποδεχόμαστε την συμμετοχή μας 
ως Sponsor στο περίπτερο της Greekexports & Balkan Kosher 

στην Summer Fancy Foods 2019 στην Νέα Υόρκη.

Σφραγίδα και υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας:

Αποδεχόμαστε ότι λάβαμε γνώση των κατωτέρω:

Τα προϊόντα που θα τοποθετηθούν στο περίπτερο θα παραδοθούν από 
εμάς είτε στο περίπτερο στην έκθεση, είτε στο μέρος και ημέρα που θα 
μας υποδείξει η Greekexports για την αποστολή τους με τα υπόλοιπα της 
Enterprise Greece. Το κόστος μεταφοράς σε αυτήν την περίπτωση 
επιβαρύνει εμάς, και θα χρεωθεί με κόστος ανά κιλό για το οποίο θα 
ενημερωθούμε στην συνέχεια. Τα προϊόντα στο τέλος της έκθεσης θα 
παραδοθούν στην ίδια την έκθεση προς διανομή για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.

Με τον ίδιο τρόπο θα παραδοθούν τα απαιτούμενα έντυπα (κάρτες και 
μπροσούρες), τα οποία και θα διανεμηθούν στους επισκέπτες. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι τα μη διανεμηθέντα υλικά δεν θα επιστραφούν.

Για τυχόν ζημίες στα προϊόντα κατά την μεταφορά η Greekexports δεν 
φέρει ευθύνη

H εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει εντός δέκα ημερών από την έκδοσή 
του.

Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής δεν εξασφαλίζει την συμμετοχή 
– θα πρέπει πρώτα να πληρωθεί εμπρόθεσμα το τιμολόγιο που θα 
εκδοθεί με βάση αυτήν.


