ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MISJI HANDLOWEJ I STOISKU NARODOWYM
NA TARGACH ANNAPOORNA ANUFOOD INDIA 2020 W MUMBAJU,
W DNIACH 20-26 WRZEŚNIA 2020 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje misję handlową i stoisko informacyjno-promocyjne o powierzchni
90 m2 podczas targów ANNAPOORNA ANUFOOD INDIA 2020 w Mumbaju. Szczegółowe informacje nt. targów
ANNAPOORNA ANUFOOD INDIA 2020 (23-25 września 2020. r.): www.anufoodindia.com.

Zaproszenie KOWR obejmuje następujące elementy*:


wspólna powierzchnia wystawiennicza na stoisku KOWR wyposażona w stoliki z krzesłami oraz podręczny
magazynek i serwis kawowy,



dostęp do wyposażenia dla każdego uczestnika (lada, hoker, witryna, stojak lub kieszeń na broszury),



oznakowanie nazwą firmy i/lub logotypem Przedsiębiorcy,



zapewnienie wpisu do katalogu,



spedycja na targi do 15 kg materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz próbek produktów nie
wymagających specjalnych warunków przewozu (wysyłane będą tylko produkty, które mogą pomyślnie
przejść odprawę celną; transport powrotny nie jest przewidziany),



zapewnienie wejściówki dla jednego przedstawiciela firmy,



udział w rozmowach b2b lub store-check,



rezerwacja hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym oraz biletu lotniczego,



transport lokalny dla uczestników, którzy zdecydują się na hotel i połączenie lotnicze wskazane przez KOWR.

Szacunkowe koszty udziału w działaniu promocyjnym:

Opłata za udział w działaniu promocyjnym:
Szacunkowe koszty podróży i pobytu dla 1 osoby w tym:
Koszt biletu lotniczego (cena może się różnić w zależności od linii lotniczej i terminu
rezerwacji oraz wykupu biletu)
Koszt wizy wjazdowej (wiza biznesowa)
Koszt 5 noclegów wraz ze śniadaniem (ok. 190 EUR za dobę)

Łączne szacunkowe koszty:

3 189,67 PLN netto / 3 923,30 PLN brutto
ok. 7 145,00 PLN
ok. 2 800,00 PLN
260,00 PLN
ok. 4 085,00 PLN

ok. 11 068,30 PLN brutto

*Usługi dodatkowo płatne:


zamówienie dodatkowego transportu oraz spedycji próbek i eksponatów- rozliczenie kosztów zamówienia nastąpi
bezpośrednio z firmą spedycyjną, z którą współpracuje KOWR.

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego
do dnia 31.03.2020 r. na adres:
KOWR-events@kowr.gov.pl
W temacie wiadomości prosimy wpisać ANNAPOORNA 2020

Kontakt w kwestiach dot. misji:

Kontakt w kwestiach dot. stoiska:

Ewa Wiśniewska, tel. 22 376 72 54
ewa.wisniewska@kowr.gov.pl

Jakub Trojanowski, tel. 22 376 78 28
jakub.trojanowski@kowr.gov.pl

ZASADY NABORU:


Decyduje kolejność zgłoszeń. KOWR dopuszcza możliwość skrócenia terminu zgłoszeń w przypadku dużego
zainteresowania targami.



W przypadku dużej liczby zgłoszeń KOWR zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru uczestników pod kątem
zapewnienia na stoisku narodowym różnorodności branż oraz pełnego potencjału eksportowego polskich firm
produkujących żywność.



Po zakończeniu naboru przedsiębiorca zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu zostanie poinformowany
osobnym mailem oraz otrzyma od KOWR umowę.



Zakwalifikowany przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia zaliczki na poczet udziału w wydarzeniu
w wysokości 100 % kwoty umowy.



Nieprzesłanie podpisanej umowy lub brak wpłaty w wymaganym terminie automatycznie wyklucza uczestnika z
udziału w wydarzeniu. Zwolnione miejsce zostanie przyznane pierwszemu zainteresowanemu przedsiębiorcy z
listy rezerwowej.



KOWR zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia Przedsiębiorcy, który w przeszłości nie przestrzegał
postanowień umowy zawartej z ARR/KOWR w związku z udziałem w działaniu promocyjnym organizowanym
przez ARR/KOWR.



Przedsiębiorcom, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w wydarzeniu nie przysługuje prawo odwołania.

