	
  

Kedves Kamarai Tagunk!
Kedves Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2015-ben
a Szófiai Őszi Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár Vendég Országa MAGYARORSZÁG lesz!
Helyszín:
Inter Expo Center - 147, Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgaria
Időpont:
2015.11.11-14.
Témák:
Vendéglátó ipar (HoReCa - "Hotel-Restaurant-Café"), Élelmiszeripar, és a
beszállító ágazatai.
A SIHRE c. Nemzetközi Vendéglátó Vásár és Kiállítás Bulgária legjelentősebb hotel, étterem,
catering és SPA felszerelés vására. Vele egy időben rendezik meg a következő szalonokat is:
Interfood & Drink, Meatmania (Húsipar), The World of Milk (Tejipar), Bulpek - Bakery
and Confectionery industry (Sütőipar), Salon de Vin (Szőlészet-borászat), ami továbbá
növeli a rendezvény népszerűségét.
A Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara 2011 óta saját standot üzemeltet a kiállítás területén,
megjelenési lehetőséget kínálva a magyar vállalkozásoknak azzal a céllal, hogy személyesen
mutatkozzanak be és teremtsenek kapcsolatot bolgár és egyéb külföldi cégekkel. Az idei
"Vendég Ország" státusz tartós jelenlétünk elismerése, ami a résztvevők számára páratlan
lehetőséget biztosít a bolgár médiában való megjelenésre.
Jelenleg folynak az egyeztetések a rendezvény pontos forgatókönyvéről, és díszvendégeiről.
Programunkat minden borászati, élelmiszeripari és a HORECA szektorban gyártó,
forgalmazó és beszállító magyar cégnek ajánljuk. Szintén várjuk a turizmus, vendéglátás
képviselőit.
A kiállítás-szervezők javaslatára az idén 3 külön szigetet terveztünk, összesen 24 résztvevő
számára. Egy 9 m2-es stand esetén a részvételi díj 996 EUR, amely tartalmazza a cég
regisztrációs díját és a katalógusban való megjelenést, továbbá a napi takarítást. Minden
stand rendelkezik padlószőnyeggel, 1 kiállító pulttal, névre szóló cégtáblával, 1
tárgyaló asztallal, 4 székkel, árammal, világítással. Egyéni megoldások is lehetségesek, az
extra igényeket a résztvevők külön jelezhetik. Ezen kívül minden szigetnek lesz egy-egy 12 m2es raktárhelyisége polcrendszerrel közös használatra. Kérésre a jelenlegi terveket és az elmúlt
évek képanyagát is meg tudjuk küldeni.
Jelentkezési határidő: 2015.10.01. a szofia2015@hbcc.eu e-mail címre, amit csak erre a
rendezvényre hoztunk létre. Ezen kívül Kamaránk lehetőséget biztosít kedvezményes
szállodafoglalásra és a kiállítási termékek, kellékek szállítására.
Azon cégek számára, akik a megnyitó ünnepségen, a VIP gálaebéd alatt, illetve a Magyar
stand területén reklámot szeretnének elhelyezni, szponzorálási lehetőséget biztosíthatunk.
Kérdés esetén állunk rendelkezésre!
Tisztelettel,
Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara
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