Iespēja pieteikties uz brīvajām vietām Latvijas
kopstendā izstādē "SIAL 2014"

Šobrīd atkal aktuāla kļuvusi iespēja uzņēmumiem pieteikt dalību Latvijas kopstendā
starptautiskajā izstādē "SIAL 2014", kurā atlikušas 4 brīvas vietas (katra 12kv.m)
galvenajā kopstendā (halle 5a) un viena vieta 12 kv.m. platībā, "Gourmet" (8 halle)
pārtikas hallē. Uzņēmumi var startēt izstādē paredzētajā Latvijas kopstendā pateicoties
valsts atbalstam, nerūpējoties par stenda dizainu, un paralēli saņemot līdzfinansējumu
dalībai līdz 50%. Šī izstāde katru otro gadu notiek Francijā, kurā uzņēmumi atrod
biznesa partnerus un noslēdz līgumus veiksmīgai sava biznesa attīstībai. Pati Francija
piebilst, ka šī ir izstāde Nr.1 pārtikas nozarē. 2012.gadā SIAL 2012 apmeklēja 150
tūkstoši profesionāļu un izstādē piedalījās gandrīz 6 tūkstoši dalībnieku no 100
pasaules valstīm. Izstāde “SIAL 2014” norisināsies Villepinte izstāžu centrā –
Parīzē, Francijā2014. gada 19.-23. oktobrī.Piedāvājam pieteikties visiem Latvijā
reģistrētiem komersantiem, zemnieku saimniecībām, kooperatīvām sabiedrībām, kas
darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas vai tirdzniecības jomā,
izņemot zivsaimniecības nozari. Sīkāku informāciju par izstādi iespējams saņemt
izstāžu rīkotājsabiedrības mājas lapā: www.sialparis.com. Apskatīt haļļu plānojumu,
kāds tas bija 2012.gadā var šajā linkā http://salon-sial.plan-interactif.com/?lang=en,
taču šobrīd vēl nav zināms, vai būs tieši tāds pats izvietojums. Līdzfinansējums tiek
piešķirts līdz 50% apmērā no nomas maksas par neaprīkotu ekspozīcijas platību.
Neaprīkotas ekspozīcijas platības viena kvadrātmetra pilna cena ir EUR 240,00/m2.

Stenda organizatori dalībniekam kopstendā nodrošina kopēju dizainu vienotai valsts
stenda atpazīstamībai. Katram dalībniekam bez maksas viņa stendā ekspozīcijas daļā
tiks nodrošināts pamataprīkojums- info lete ar krēslu, apspriežu galds ar krēsliem,
bukletu turētājs, produktu paraugu vitrīnu, elektrības pieslēgums un viena elektrības
ligzda, atkritumu tvertne, uzņēmuma nosaukuma uzraksts uz paneļa un logo, kā arī
koplietojama virtuve ar noliktavu. Dalībniekam jārēķinās ar papildus izmaksām, kas ir :
Reģistrācijas maksa EUR 450, kas ietver sevī arī ierakstu katalogā;
Komandējuma izdevumi;
Papildus aprīkojums- produktu ekspozīciju ledusskapji vai aukstumvitrīnas, utmldz.,
kas netiek iekļauts pamataprīkojumā.
Informējam, ka dalībniekam ir iespēja saņemt līdzfinansējumu papildus
izmaksu daļējai segšanai, iesniedzot projektu Latvijas Valsts Investīciju un
Attīstības Aģentūrā (LIAA) līdz 30.04.2014. Iesniegumu iesniegšanas termiņš: līdz
š.g.10. martam Dalībniekam jāiesniedz rakstisks iesniegums par piedalīšanos izstādē,
saskaņā ar iesnieguma paraugu, nosūtot to pa faksu 67 541 789, adresējot Lāsmai
Grišānei (Tālr.: 26416733, e-mail: lasma@lvaei.lv). Oriģinālu lūdzam nosūtīt pa
pastu. Papildu informācija: Andra Ūdre Sabiedrisko attiecību konsultants Mob.tālr.:
29441332, E-pasts: andra@lvaei.lv
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