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Αθήνα, 19.7.2013 

 
Η Promo Solution, σας καλεί να συμμετάσχετε στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

WORLD FOOD KAZAKHSTAN 2013 κάτω από την δική της οργάνωση ώστε να επωφεληθείτε 

από το υψηλό service και την άρτια οργάνωση που προσφέρει η εικοσιπενταετής πείρα των 

στελεχών της.  

 

H εταιρεία μας η οποία διακρίνεται για την πολύ μεγάλη εμπειρία που κατέχει στην 

οργάνωση συμμετοχών ελληνικών εταιριών στις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως (SIAL-

Paris, ANUGA-Cologne, Interpack-Dusseldorf, PLMA-Amsterdam, ISM-Cologne, FANCY 

FOOD-New York, SIAL Brazil-Sao Paulo), έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί σε κάθε 

οργανωτική, κατασκευαστική & επικοινωνιακή σας ανάγκη, έτσι ώστε να συμβάλει τα 

μέγιστα σε μια επιτυχημένη εκθεσιακή συμμετοχή. Στο πελατολόγιο μας συγκαταλέγονται 

μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των τροφίμων όπως: ΝΗΡΕΑΣ, 

ΟΛΥΜΠΟΣ, ΜΙΝΕΡΒΑ, ΚΟΛΙΟΣ, ΕΒΓΑ, OPTIMA-ΗΠΕΙΡΟΣ, EL SABOR, AGROVIM, ΜΕΛΙΣΣΑ-

ΚΙΚΙΖΑΣ, NUTRIA, ΜΕΒΓΑΛ και πολλές ακόμη, κάτι που μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα 

του έργου μας.  

 

PPRROOFFIILLEE  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ                                                          

Η έκθεση διοργανώνεται ετησίως στο εκθεσιακό κέντρο Atakent IEC του Αλματί, την 

πολυπληθέστερη πόλη και οικονομικό κέντρο του Καζακστάν, η οποία ήταν και η 

πρωτεύουσα του Καζακστάν κατά την Σοβιετική περίοδο, πριν αυτή μεταφερθεί στην 

Αστανά. Η προηγούμενη διοργάνωση προσέλκυσε 371 εκθέτες και πάνω από 5.300 

ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8  
 166 75,  ΓΛΥΦΑΔΑ 

  ΑΘΗΝΑ 
  Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 

  Fax. 210 9603142 
  E-mail: info@promosolution.net 

www.promosolution.net    

mailto:info@promosolution.net


 2 

εμπορικούς επισκέπτες από 35 χώρες. Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιούνται οι 

εκθέσεις AgroWorld Kazakhstan, HOREX και KazUpack, με στόχο την ολοκληρωμένη 

παρουσίαση όλων των συναφών κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων.   

 

Το Καζακστάν, μία από τις δυναμικότερες οικονομίες της περιοχής με έναν από τους πιο 

οικονομικά εύρωστους πληθυσμούς (απογραφή 2009, 16.400.000 άτομα με κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ 12.400 $ -με την σημαντικότερη αύξηση να έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία-), 

αποτελεί την ιδανική αφετηρία όχι μόνο για την εγχώρια αγορά με τις πολλές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει, αλλά και για την είσοδο στην ευρύτερη αγορά 

των πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών της κεντρικής Ασίας. Εμπειρογνώμονες από την 

Αναπτυξιακή Τράπεζα Ευρασίας προβλέπουν ότι οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης της 

οικονομίας του Καζακστάν θα υπερβούν το 5,5% για τα επόμενα χρόνια.   

  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΕΕ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΕΕΡΡΟΟ  

Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση ανέρχεται σε 648 € / τ.μ. & 900 € Registration fee 

πλέον Ελληνικού ΦΠΑ.  Δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των εκθεμάτων.    

 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  

 Εξασφάλιση προνομιακού χώρου για την λειτουργία ενιαίου Ελληνικού συλλογικού 

περιπτέρου 

 Ενοίκιο χώρου 

 Κατασκευή συλλογικού περιπτέρου δομής με τον απαραίτητο εξοπλισμό (μετώπη με 

την επωνυμία της εταιρίας, μοκέτα. Για κάθε 12 τ.μ.:  τραπέζι με 2 καρέκλες, καλαθάκι 

αχρήστων, πρίζα, καθώς και 3 σποτάκια).  

 Αρωγή και οργάνωση της αεροπορικής μεταφοράς των εκθεμάτων, το κόστος της 

οποίας θα σας κοινοποιηθεί μόλις μας ενημερώσετε για τα ακριβή στοιχεία των 

αποστελλομένων (διαστάσεις, κωδικοί προϊόντων, βάρος κτλ.). Επισημαίνουμε ότι δεν 

θα οργανωθεί επιστροφή των διακοσμητικών στοιχείων ή προϊόντων στην Ελλάδα μετά 

την λήξη της έκθεσης.   

 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του 

περιπτέρου, καθαρισμός και ασφάλεια περιπτέρου κτλ). 

 Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων για την εύρυθμη λειτουργία του 

συλλογικού περιπτέρου (καφετιέρα, αναλώσιμα για προσφορά καφέ, υλικά 

καθαριότητας, τετράδια επαφών, διαφημιστικές τσάντες καθώς και εμφιαλωμένα 

νερά). 
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 Καταχώρηση της επωνυμίας της επιχείρησής σας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της 

έκθεσης καθώς και καταχώρηση των στοιχείων σας στον έντυπο κατάλογο εκθετών. 

 Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την 

προετοιμασία της έκθεσης. 

 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, όπως: 

διερμηνείς, ενοικίαση ψυγείων, παροχή νερού, παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση 

LCD TV & DVD, σύνδεση Internet, βοηθητικό προσωπικό κλπ. 

 Προαιρετική οργάνωση ταξιδιωτικού πακέτου. Για λόγους προγραμματισμού σας 

ενημερώνουμε ότι το κόστος για αεροπορική μετάβαση και διαμονή 6 

διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, ανέρχεται περίπου στα 1.500 €.   

 

ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

 Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να μας αποστείλουν την συνημμένη 
δήλωση άμεσα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος. 

 Να καταβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής το ποσό των 1.500 € πλέον ΦΠΑ, 
προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κλείσιμο του χώρου. 

 Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της Promo 
Solution, ALPHA BANK 182-00-2320-000228, και είναι απαραίτητη για την κράτηση του 
χώρου. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται η προκαταβολή. 

 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα πρέπει καταβληθεί μέχρι 20 Οκτωβρίου 
2013. 

  

Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν 
δεν καταβάλει εμπρόθεσμα την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το 
συνολικό κόστος συμμετοχής. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη 
η προκαταβολή.  
 
Διευκρινίζουμε ότι για να διοργανωθεί συμμετοχή απαιτούνται 5 εκθέτες ως ελάχιστος 
αριθμός συμμετεχόντων. Ελάχιστη συμμετοχή με 12  τ.μ. – υπάρχει φυσικά η δυνατότητα 
για συμμετοχή με περισσότερα τ.μ.  

  
Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο όταν αυτή γνωστοποιηθεί στην 
PROMO SOLUTION εγγράφως εντός 5 ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, 
Από εκεί και μετά υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει 
ήδη πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη (ενοίκιο 
χώρου, καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.). Επίσης εάν η ακύρωση της συμμετοχής γίνει 
σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να 
καταβάλει και το 50% του κόστους της κατασκευής του περιπτέρου. 

  
 
Με εκτίμηση, 

 
 
 

Νάσος Πίγκος  Άκης Μινόγλου 
Γενικός Διευθυντής  Υπεύθυνος Διεθνών Εκθέσεων 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

WORLD FOOD KAZAKHSTAN 2013  
ΑΛΜΑΤΙ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, 5 - 8.11.2013 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 

 
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
648 € / τ.μ. + 900 € Registration fee (πλέον ΦΠΑ) 

Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου 
συλλογικού τύπου δομής, απαραίτητος εξοπλισμός, οργάνωση και αρωγή της αεροπορικής 
μεταφοράς των εκθεμάτων (σημειώνουμε ότι στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνεται το 
κόστος της μεταφοράς το οποίο θα σας κοινοποιηθεί μόλις μας ενημερώσετε για τα ακριβή 
στοιχεία των αποστελλομένων -διαστάσεις, κωδικοί προϊόντων, βάρος κτλ.-, επίσης 
επισημαίνουμε ότι δεν θα οργανωθεί επιστροφή διαφημιστικού υλικού), εγκατάσταση και 
κατανάλωση ηλ.ρεύματος για τον φωτισμό του περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου, 
τεχνική και διοικητική υποστήριξη απο την Promo Solution. Όπως αναφέρονται αναλυτικά 
την πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της 19.7.2013.  

Α’ δόση - Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής: 1.500 €. 
Β’ δόση - Εξόφληση: 20 Οκτωβρίου 2013 

Λογαριασμός της Promo Solution:  ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228 (IBAN) 
 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

     
    Υπογραφή Εργολάβου                            Υπογραφή Εργοδότη 
 
             ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                       ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
   ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                             ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν 
καταβάλει εμπρόθεσμα την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος 
συμμετοχής. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή. 
 

Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο όταν αυτή γνωστοποιηθεί στην 
PROMO SOLUTION εγγράφως εντός 5 ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, 
Από εκεί και μετά υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη 
πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη (ενοίκιο χώρου, 
καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.). Επίσης εάν η ακύρωση της συμμετοχής γίνει σε 
διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει 
και το 50% του κόστους της κατασκευής του περιπτέρου. 


