OFERTA UDZIAŁU
Agencja Rynku Rolnego organizuje wystąpienie targowe podczas targów Supermarket Trade Show (SMTS)
Tokio, 10-12 luty 2016 r.
* * *
Agencja Rynku Rolnego wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Tokio (WPHI) organizuje podczas
jubileuszowej 50 edycji targów SMTS - Supermarket Trade Show odbywających się w dniach 10-12.02.2016 w Tokio
2
stoisko narodowe do użytku wspólnego przez wszystkich uczestników misji. Część stoiska przypadająca na ARR to 27 m ,
2
łącznie polskie stoisko ma powierzchnię 90 m .
Korzystając z oferty ARR, Przedsiębiorca bezpłatnie korzysta z:
1)

wspólnej powierzchni wystawienniczej na stoisku ARR w celu ekspozycji materiałów informacyjno-promocyjnych
oraz próbek produktów,

2)

serwisu kawowego organizowanego przez ARR,

3)

obsługi tłumaczeniowej na stoisku (jęz. japoński),

4)

rezerwacji: hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym oraz biletu lotniczego,

5)

wizyt w miejscowych sieciach handlowych (tzw. store-check) w celu zapoznania się z cenami i asortymentem produktów,

6)

seminarium na temat rynku japońskiego przy współpracy z WPHI w Tokio,

7)

w miarę możliwości spotkań b2b,

8)

w miarę możliwości z transportu lokalnego na miejscu dla uczestników, którzy zdecydują się na hotel i połączenie
lotnicze wskazane przez ARR.
Szacunkowe koszty udziału w targach dla 1 osoby:



koszt biletu lotniczego do Tokio (wylot z Polski: 07/08.02.2016, powrót do Polski: 13/14.02.2016) ok. 3.500 zł

(cena biletu może się różnić w zależności od linii lotniczej i terminu rezerwacji oraz wykupu biletu),


koszt hotelu w Tokio – do 22.000 JPY (708,62 PLN) za dobę za pokój ze śniadaniem, tj. łącznie ok. 4.327,72 zł

za 6 noclegów.
Kalkulacja kosztów została sporządzona dla kursu NBP z 14.12.2015: 100 JPY = 3,2784 zł.

Łączne koszty podróży i zakwaterowania – ok. 7 827,49 PLN brutto
Wiza do Japonii przy pobytach niezarobkowych do 90 dni nie jest dla obywateli Polski wymagana.
Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w targach SMTS na stoisku organizowanym przez ARR muszą przesłać do ARR
skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres mailowy ARR-events@arr.gov.pl w terminie
do 21.12.2015r.
ARR dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania zgłoszeń w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników
w pierwszym terminie.

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu do 21 grudnia 2015 r.
e-mail: ARR-events@arr.gov.pl
Kontakt w kwestiach organizacyjnych:
Agnieszka Chudzik, 22 376 73 87, e-mail: a.chudzik@arr.gov.pl
Katarzyna Szymańska, 22 376 75 49, e-mail: k.szymanska@arr.gov.pl

