ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ I TARGACH
FoodExpo 2017 w HONGKONGU
w dniach 15-20 sierpnia 2017 r.
Agencja Rynku Rolnego organizuje misję gospodarczą towarzyszącą targom FOOD EXPO 2017:
1)

stoisko narodowe o powierzchni 99 m2 z możliwością indywidualnego udziału firm,

2)

wizyta w sieciach handlowych (tzw. store-check),

3)

udział w spotkaniach B2B organizowanych w ramach targów.

Indywidualne wystąpienie firmy w ramach stoiska narodowego jest możliwe pod warunkiem zakupu
powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową. ARR oferuje możliwość wynajęcia stoiska
o powierzchni 6 m2 lub większej.
Szczegółowe informacje nt. targów FOOD EXPO 2017 (15-20 sierpnia 2017 r.):
http://m.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html
Zaproszenie ARR obejmuje korzystanie z :
1) ogólnej części stoiska ARR z podręcznym magazynkiem oraz serwisu kawowego,
2) spedycji na targi do 15 kg materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz próbek produktów nie
wymagających specjalnych warunków przewozu zorganizowanej przez ARR (wysyłane będą tylko
produkty, które mogą pomyślnie przejść odprawę celną; transport powrotny nie jest przewidziany)
- rozliczenie kosztów zamówienia nastąpi bezpośrednio z firmą spedycyjną, z którą współpracuje
Agencja Rynku Rolnego,
3) wsparcia obsługi tłumaczeniowej na stoisku i podczas misji (jęz. chiński),
4) rezerwacji hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym oraz biletu lotniczego,
5) transportu lokalnego dla uczestników, którzy zdecydują się na hotel i połączenie lotnicze wskazane przez
ARR.

Szacunkowe koszty udziału w targach
Komponent A) Stoisko wystawiennicze
Wynajem 6 m2 indywidualnej powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową i dostępem do zaplecza
w ramach stoiska narodowego. Pakiet obejmuje dostęp do mediów- elektryczność, 1 bezpłatną
wejściówkę, zapewnienie czystości stoiska, zabudowę zharmonizowaną ze stoiskiem wspólnym,
oznakowanie nazwą firmy i/lub logotypem Przedsiębiorcy, demontaż stoiska, wpis do katalogu, opłatę
rejestracyjną.
Stoisko indywidualne będzie wyposażone w ladę informacyjną, hoker, stojak na ulotki, witrynę oraz stolik
z krzesłami (istnieje możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia według wyceny indywidualnej).

Komponent A) STOISKO
Łączne szacunkowe koszty wynajmu i zabudowy stoiska 6 m2:
ok. 16 137,90 PLN netto / 19 849,62 PLN brutto
Kalkulacja kosztów została sporządzona dla kursu 1 USD = 4,3 PLN

Usługi dodatkowo płatne:
1) zwiększenie powierzchni stoiska - koszt wynajmu 1m2 powierzchni wystawienniczej wraz
z zabudową: ok. 2 689,65 PLN netto / 3 308,27 PLN brutto,
2) zamówienie dodatkowych elementów wyposażenia stoiska do wyłącznego użytku Przedsiębiorcy
(np. dodatkowa witryna, telewizor, lodówka) wymaga wystąpienia z oddzielnym zapytaniem
ofertowym),
3) zamówienie dodatkowego transportu oraz spedycji próbek i eksponatów- rozliczenie kosztów
zamówienia nastąpi bezpośrednio z firmą spedycyjną, z którą współpracuje Agencją Rynku Rolnego.
Komponent B) Szacunkowe koszty transportu na miejscu dla 1 osoby :

Komponent B) TRANSPORT LOKALNY
Łączne szacunkowe koszty transportu lokalnego* dla uczestników,
którzy zdecydują się na hotel i połączenie lotnicze wskazane przez ARR
ok. 380 PLN netto / 472 PLN brutto za 1 osobę
Kalkulacja kosztów została sporządzona dla kursu 1 USD = 4,3 PLN

transport na trasie : z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko, z hotelu na targi i z powrotem, podczas storecheck’u

Komponent C) Szacunkowe koszty podróży i pobytu dla 1 osoby:
 Koszt przelotu: planowany wylot z Warszawy: 15.08.2017 r. – powrót do Polski: 20.08.2017 r. ok. 3 500 PLN od osoby (cena biletu może się różnić w zależności od linii lotniczej i terminu rezerwacji
oraz wykupu biletu),
 Koszt noclegów ze śniadaniem: do 170 EUR , tj. ok. 3 910 PLN za 5 noclegów od osoby,
 Ubezpieczenie na czas podróży – ok. 10 zł/dzień x 6 dni, tj. ok. 60 PLN

Komponent C) Szacunkowe koszty podróży i zakwaterowania (bez kosztów stoiska):
ok. 7 470 PLN brutto
Kalkulacja kosztów została sporządzona dla kursu 1 USD = 4,3 PLN

Zasady naboru:
 Decyduje kolejność zgłoszeń. ARR dopuszcza możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu składania
zgłoszeń w zależności od zainteresowania ofertą.
 W przypadku dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brana również różnorodność branż.
 Po zakończeniu naboru przedsiębiorca zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu zostanie poinformowany
osobnym mailem oraz otrzyma od ARR umowę.
 Płatność za udział w targach (Komponent A) nastąpi na podstawie faktury wystawionej bezpośrednio przez
organizatora targów (faktura w USD).
 Płatność za transport (Komponent B) nastąpi na podstawie umowy z ARR.

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu do:

30.04.2017 r.
na adres e-mail: ARR-events@arr.gov.pl
W temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę HK FOOD EXPO 2017

Kontakt w kwestiach dot. organizacji misji:
Karolina Izdebska, 22 376 77 34,
e-mail: k.izdebska@arr.gov.pl

Kontakt w kwestiach technicznych dot. stoiska:
Magdalena Kaszewska-Suchocka, tel. 22 376 70 11,
e-mail: m.kaszewska@arr.gov.pl

