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Anunț participare la Targul Internațional în domeniul alimentar
SIAL – NEW DELHI /INDIA
In perioada 19 - 21 septembrie 2019 va avea loc la Centrul Expozițional “Pragati Maidan” din
New Delhi/India, Expoziția Internațională “Food India by SIAL 2019” cea mai importantă și
reprezentativă manifestare expozițională din India, dedicată sectorului alimentar și băuturilor
alcoolice.
SIAL este o marcă globală prezentă în 50 de țări din întreaga lume, cu evenimente organizate în 7
țări. Rețeaua SIAL reprezintă o platformă unică focusată pe inovații și trenduri cu o componentă
puternică îndreptată către latura de business. Impactul pe care îl are SIAL asupra industriei
alimentare este deosebit, prin aspirațiile pe care le provoacă și susține. Dintre locațiile unde au
loc evenimente SIAL se numără: Abu Dhabi, Paris, Quebec, Roma, Beijing etc. In anul 2019, una
din manifestările de marcă va avea loc la New Delhi/India.
Evenimentul își propune să prezinte cele mai atractive și competitive produse din domeniul
alimentar și din sectorul băuturilor alcoolice, constituind o ocazie pentru firmele producătoare,
importatoare si exportatoare care doresc să desfășoare activități economice pe piața Indiei.
Delegația UE la New Delhi în parteneriat cu “European Business and Technology Center” au luat
inițiativa organizării unui Pavilion al Uniunii Europene în cadrul târgului SIAL India, in care
companiile din Statele Membre sunt invitate să participe in calitate de expozanți, în interiorul
acestui pavilion.
Gama de produse care sunt eligibile a fi expuse în standul UE, trebuie să se încadreze în una din
cele trei categorii de mai jos:
-

Produse organice atestate de UE cu logo-ul aferent;
Produse care dețin avizul de calitate PDO/PGI/TSG;
Produse inovative – rezultat al unui agriculturi sustenabile si organice

Se va acorda, de asemenea, prioritate companiilor mici si mijlocii, produselor care dețin
Indicatori Geografici si produselor care nu sunt introduse încă pe piața indiană.
Pavilionul UE va avea o suprafața de 204 mp, si un spațiu de 6-9 mp va fi repartizat fiecărui
expozant. Expozanții vor trebui să-și suporte cheltuielile de deplasare, precum și transportul
mostrelor, iar UE va acoperi cheltuielile legate de închirierea spațiului la expoziție și organizarea
standului.
Pentru obținerea unui spațiu în cadrul pavilionului UE, firmele interesate sunt rugate să
completeze un formular de participare, până pe data de 01 iunie 2019. Formularul se

găsește la linkul: https://www.surveymonkey.com/r/SIAL-Application_Form. Pentru
clarificări suplimentare cei doritori pot solicita informații la email: projects@ebtc.eu.
De asemenea, pentru alte detalii suplimentare, cei interesati se pot adresa la BPCE
New Delhi (Ambasada României in India) nr tel: +91.11.261.45.403 sau email:
ecofromania@airtelmail.in, persoana de contact Ionut Viziru, ministru consilier

