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31. uluslararası
perakende ticaret fuarı
10.–12. Mart 2020 | Köln | Hall 6 + 9

FİYATLAR „İLK FUARCILAR İÇİN“
20.12.2019 tarihine kadar fiyat avantajından faydalanın:
Sıra stand Stand kuruluşu dahil (1 taraf açık) 129,00 € /m²*
Köşe stand Stand kuruluşu dahil (2 tarafı açık) 139,00 € /m²*
* artı m2 başı 9,80 € reklam katkısı ve 10,- € servis avans ödemesi
21.12.2019 sonrası: Sıra stand 139,- €/m², Köşe stand 149,- €/m²
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SERGİ ALANLARI
Yiyecek ve İçecekler, Eczane ve Kozmetik, Tekstil ve Giyim, Spor
ve Boş Zaman Ürünleri, Oyuncaklar, Elektronik, Ev ve Ofis Malzemeleri, Bahçe Ürünleri, Çiçekler ve Bitkiler, Mevsimlik ve Trend
Ürünleri, Ev Geliştirme ve Hırdavat, Hediye Ürünleri, Takı ve
Saatler, Özel Mobilya ve Aksesuarlar, Evcil Hayvan Ürünleri, Özel
Markalar / Özel Etiket, Hizmetler / E-Ticaret

Tarih

10. – 12. Mart 2020

Yer

Köln Fuarı, Hall 6 ve 9

Ziyaretçi sayısı

9.000 ticari ziyaretçi, 70 ülkeden

Fuarcı sayısı

350 Fuarcı

Alan

ortalama 30.000 m2

Giriş ücreti

Önceden kayıt olunduğunda ücretsiz:
www.iaw-messe.de/en/visitor/tickets

Organizatör

Nordwestdeutsche Messegesellschaft
Bremen-Hannover mbH
0441 / 9 20 70 - 777
info@iaw-messe.de
www.iaw-messe.de

+ 9.000 ticari ziyaretçi
+ 350 uluslararası katılımcı
+ 30.000 m2 ürün çeşitliği
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STAND DONATIMI
Stand donatımı dahil Stand alanı 12 ile 30 m² arası, sırada veya
köşe standı (daha büyük Standlar talep üzeri), stand kuruluşu sistem malzemeleri dahil, alüminyum / beyaz, 2,50 m yüksekliğinde
Halıfleks 5 renkten seçebilirsiniz
Masa 3 sandalye dahil

IAW – uluslararası perakende ticaret fuarı yılda iki kere düzenleniyor ve Avrupa’nın en büyük sipariş fuarı: gelecekteki sezon
siparişleri için 70 ülkeden çeşitli sektörlerden 9.000 binden fazla
alıcı Köln’e geliyor.
En iyi alıcılarla tanışın ve yeni irtibat kurun. IAW ziyaretçileri
aşağıdaki alanlardan geliyor:
+ Tüketici pazarları
+ İndirimli mağazalar		
+ Süpermarket zincirleri
+ Mobilya ve hırdavatçılar
+ Nakliye ve İnternet ticaretçileri
+ Bireysel perakende satıcıları
+ satın alma kurumları
Düşük fiyatlara ulaşın ve IAW‘yi yeni satış platformunuz olarak
deneyin! Stand kirasına küçük bir ek ücret karşılığında Stand
kuruluşu dahil şirketinizi en iyi duruma getirecek birçok halkla
ilişkiler hizmetini alın.
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Tezgah (100 x 100 x 50 cm), kilitlenebilir
2 dik raf (91 x 140 x 36 cm) veya isterseniz 6 duvara montajlı raf (100
x 30 cm)

Pano yazısı (20 harf)
Aydınlatma (3 m² başına 1 spot) kurulum ve elektrik bağlantısı dahil
(temel değer 3 KW elektrik prizi dahil, elektrik kullanımı toptan 60 €, ayrı
hesaplanıyor)
Wi-Fi 5 GHz uç cihazları, bir kullanıcı ve en fazla 4 gün için
Fuar öncesi standın esas temizliği
18 m²‘den itibaren:
Kabin Kilitlenebilir, (1 x 1 m) 3 raf ve kancalı gardırop askısı

PAZARLAMA PAKETİ
İlk fuarcıların tanıtımı Kısa portre ve IAW internet sayfasında
bağlantı

Ücretsiz banner izlenimi İnternet sayfamızda bannerinizin 2.500
kere gösterimi (her bin defa için 21,50 € fiyatına ilave devreler
mümkündür)
Ücretsiz* reklam Online sergileyiciler listesinde (*Reklam şablonu
Fuarcı tarafından verilecek)
Fuar kataloğunda Şirket profili ve logosunun ve ayrıca IAW
Fuarının internet sayfasında kaydı
Ücretsiz reklam ürünleri ve müşterilerinizi davet amacı ile
istediğiniz kadar misafir bileti, giriş ücretsiz
Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin özeti canlı olarak IAW trend forumunda sunusu

Kapsamlı ve ücretsiz Sergileyiciler ve onların misafirleri için yemek
Yeterince sergileyici kimliği, VIP kartı, fuarcılar partisi ve otopark
için biletler (stand büyüklüğüne bağlı)

24 m²‘den itibaren:
Masa ve 3 sandalye, ayrı dik raf veya 3 raf

STAND BÜYÜKLÜĞÜ + STAND KURULUŞU + PAZARLAMA paketi 129,– €  / m2’den başlıyor
(artı m2 başı 9,80 € reklam katkısı ve 10,- € servis avans ödemesi)

