Marcali Expo

2019 január 22. (kedd) 14:25

Sok szeretettel meghívjuk Önt a Marcali Expo és Kistermelői Vásárra! Kérjük legyen Ön is
kiállítónk!

A kiállítás és vásár egyik legfontosabb célja, hogy népszerűsítse és lehetőséget adjon a
kistermelők termékeinek bemutatására.
További célkitűzésünk, hogy az érdeklődők széles
köre megismerhesse azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével szebbé varázsolhatják,
"kivirágoztathatják" környezetüket és a helyi hagyományos vásári forgatagban, olyan minőségi
termékekhez juthassanak hozzá, amelyek 100% magyar termelő kezéből kerül ki. A rendezvény
nemcsak kiállításként, hanem piacként is működik majd. Továbbá szeretnénk, ha
megjelennének azok a növény és gyümölcs feldolgozással foglalkozó kistermelők, akik a
helyszínen tudnák bemutatni ezt a tevékenységet. A tematikus programokon szó esik majd a
szőlőművelésről, otthoni kiskert művelésről, gyógynövénytermesztésről és
gyümölcsfeldolgozásról is. Mindezek mellett, élelmiszereket, használati tárgyakat, különböző
kézműves termékeket kóstolhatnak és vásárolhatnak meg a rendezvényre látogatók. A
programokat színesíteni fogják majd szakmai előadások, kulturális programok és a gyermekek
számára is lesznek foglalkozások.

Időpont: 2019. április 27. (szombat)

Hivatalos megnyitó időpontja: 10.00 óra

Cím: Kiss László Sportcsarnok

Somogy megye - 8700 Marcali, Park u. 16.

A rendezvény szervezője a Somogy megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei
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Agrárgazdasági Kamara. A rendezvény fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter, védnökei
Móring József Attila országgyűlési képviselő és Huszti Gábor a Somogy megyei Közgyűlés
alelnöke, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány Kuratóriumának Elnöke.

Ajánlataink:

Külső kiállító hely: 2500 forint/nm

Belső kiállító hely: 5000 forint/nm

Alap stand terület: 9 nm

Belső kiállító hely díjszabása:

9 nm-től 18 nm-ig 5000 forint/nm

18 nm-től 27 nm-ig 4000 forint/nm

27 nm felett 3500 forint/nm

A fentiekben megadott nm árak irányárak, kérésre egyedi árajánlatot készítünk.

Várjuk szíves jelentkezésüket!
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A szíves közreműködést és részvételi szándékukat ezúton is köszönjük!

A jelentkezési lap innen tölthető le.

Szervezők nevében köszönettel:

Pécseli Anna

+36-20-375-7101

marcaliexpo@gmail.com
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