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Guia de participação

relatório de pós-apresentação
Expositores adoraram KIBS 2019
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In Conjunction with
Korea International Fishing Show
Se você estiver em qualquer um desses
comércios, você deve estar em KIBS 2020!

Quem você vai encontrar

• Iate e barco (inflável, RIB, alumínio, FRP, etc.)
• canoa, caiaque, barco a remos, SUP
• Rod, line, Lure & outros aborda de pesca
• PWC
• Lazer marinho, vestuário desportiva de pesca e acessórios
• vestuário de mergulho, acessórios de mergulho de lazer
• Electrónica marítima (GPS, satélite, monitor, etc.)
• Hélice, impulsor, cabo, controlador, bomba
• Interior/exterior
• design de barco e materiais de construção e equipamentos
• Equipamentos de salvamento e segurança
• sistemas mecânicos e acessórios
• Caravana (reboque, camionete de campista)

• importadores/vendedores/distribuidores
• Proprietáriosde Barco&Iate
• Usado-comerciantes de barco
• p lanejadores e tomadores de decisão na indústria de
construção Marina
• Pessoal do governo
• compradores internacionais
• usuários do barco com licença de condução
• Usuários e compradores comerciais dos produtos marinhos
do lazers
• clientes potenciais
• Profissionais acadêmicos
• associações marítimas de lazer

Apoio especial para as empresas e visitantes estrangeiros que participam
Show internacional do barco de Coreia suporta vários tipos de programas para os importadores estrangeiros e exportadores para fazer
progresso no rápido crescimento coreano marine mercado de lazer desportivoContate com o escritório de ShowInternacional de Barco
Gyeonggi ou o KOTRA (Investimento comercial de Coréia Agência de Promoção) em seu país para mais informações!

E-mail de escritório de Show Internacional de Barco Gyeonggi : kibs@kintex.com
Informações sobre escritórios KOTRA em todo o mundo : www.kotra.or.kr

Os compradores estrangeiros
Deve - Fazer
• Deve visitar a exposição dois dias a partir de 6 de Junho a 7 de Junho
• Somente importadores ou distribuidores relacionadas com desportos
de lazer marinhos são possível
(Fabricantes ou exportadores não pode registar-se como compradores)

Detalhes Suportado
• (No caso de uma visita simples) Suporte de um hotel
oficialmente designado por dois dias
- Registro para visitar a exposição de dois dias a partir de 6 de Junho a 7
de Junho deve ser confirmado, e não é suportado para os não
participantes
• (No caso de participar de uma reunião de consulta) Suporte
de dinheiro equivalente a um bilhete de avião de ida e apoio ao
hotel designado oficialmente por duas noites
- Deve participar da reunião de consulta de negócios realizada
com a empresa que participa do show de barcos participante
com antecedência de acordo com um cronograma definido,
selecionando 5 de Junho (sex) ou 6 de Junho (sáb)

Empresas Participantes estrangeiros
Taxa Participação Estande
• Estande Independent: 1.500 USD / estande
• Estande montado: 1.800 USD / estande

Detalhes Suportado
• Desconto para aplicação antecipada: 100 USD por estande
(Em caso de aplicação até 22 de Abril, 2020)
• Apoio alojamento de Hotel (incluindo pequeno-almoço)
-Em caso de aplicação de um estande: duas noites
-Em caso de aplicação de duas estande ou mais: três noites
• Serviço de organizar uma pré-reunião com o importador coreano

