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OVERZICHT VAN INFORMATIE VOOR KOPERS
Global Pet Expo is een presentatie voor de ernstige koper van huisdierproducten, inclusief distributeurs, importeurs en detailhandelaars.
Op Global Pet Expo kunt u:

meer

dan 1200 fabrikanten van huisdierproducten ONTMOETEN op 84.000 m2


NETWERKEN

met meer dan 16.000 vakgenoten en visionaire denkers in de huisdiersector

de grootste PRESENTATIE VAN NIEUWE PRODUCTEN in de branche zien (meer dan 1000!)

STEMMEN

voor de ‘Best In Show’ productprijzen bij de presentatie van nieuwe producten


een

BEZOEK brengen aan gespecialiseerde exposanten in onder meer “What’s New”! (nieuwe fabrikanten), The Boutique, The Natural Pet,
Everything Aquatic en de International Pavilions.


CONTACTEN

LEGGEN met meer internationale fabrikanten dan op een willekeurige andere Amerikaanse vakbeurs voor huisdierproducten


SAMENKOMEN

met meer dan 7000 kopers van huisdierproducten uit 80 landen

Distributeurs, importeurs en detailhandelaars dienen aan het volgende te voldoen om in aanmerking te komen als koper.
STAP 1: De eerste keer het formulier NEW BUYER ACCOUNT REGISTRATION invullen online (www.globalpetexpo.org/register) en de twee
vereiste bewijzen van handelsactiviteit indienen zoals hieronder vermeld:
1. VEREIST: ÉÉN (1) groothandelsfactuur van een fabrikant of distributeur met vermelding van voor doorverkoop gekochte huisdierproducten.
De factuur mag niet voor ingrediënten, materialen of diensten zijn. Minimaal 300 USD. Extra beperkingen kunnen van toepassing zijn.
2. Plus ÉÉN (1) van de volgende documenten:
Actief websiteadres voor de verkoop van diverse huisdierproducten
Zakelijke advertentie voor huisdierproducten
Factuur van een nutsbedrijf op naam van uw zaak
Huurcontract van winkel of handel met vermelding van het type zaak

Vermelding

in gouden gids of op yelp.com in een geschikte categorie


Bedrijfsvergunning

voor een detailhandelszaak

STAP 2: De twee (2) vereiste bewijzen van handelsactiviteit indienen:
Per fax: +1 (203) 532-0551 of
Per e-mail: documenten scannen en naar buyers@globalpetexpo.org verzenden
Eerder in aanmerking gekomen kopers kunnen zich registreren via Buyer Account LOGIN op
www.globalpetexpo.org/register. Gebruik ‘Forgot My Password’ en we sturen uw wachtwoord naar het adres in ons bestand. Neem contact met
ons op als uw bedrijf eerder in aanmerking is gekomen, maar u nooit hebt deelgenomen.
Geregistreerde kopers ontvangen een e-mailbericht met bevestiging van registratie en een unieke streepjescode waarmee ze hun badge bij
aankomst op de expo kunnen afdrukken. Identificatie met foto is vereist om de badge
op te halen.
Fabrikanten van huisdierproducten komen in aanmerking voor een stand op de Global Pet Expo. Aanvullende informatie is beschikbaar op
www.globalpetexpo.org/exhibit.

VRAGEN?

E-mail:

buyers@globalpetexpo.org

