
 

 

"Enjoy the Greek Taste Experience..." 
 

Με το σύνθημα “Enjoy the Greek Taste Experience” και με έμφαση στην προβολή 
της εξαιρετικής ποιότητας, της καινοτομίας και της μοναδικότητας των ελληνικών 
προϊόντων, η Promo Solution οργανώνει για μια ακόμη φορά, τη συμμετοχή ελληνικών 
επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “Anuga”, την περίοδο 07 – 11 
Οκτωβρίου 2017.  

Η έκθεση αυτή είναι εδώ και πολλά χρόνια ηγέτιδα στο χώρο των τροφίμων και 
των ποτών παγκοσμίως, με μεγάλο αριθμό εμπορικών επισκεπτων , στην πλειοψηφία 
τους υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εισαγωγικών, λιανεμπορικών και χονδρεμπορικών 
επιχειρήσεων και αποτελεί κομβικής σημασίας για την εξαγωγική δραστηριότητα μιας 
επιχείρησης .  

H Promo Solution, αντιλαμβανόμενη τις φιλοδοξίες των ελληνικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων τις προσκαλεί να λάβουν μέρος και να επωφεληθούν από την άριστη 
οργάνωσή της, τους προνομιακούς χώρους που έχει εξασφαλίσει σε όλες τις αίθουσες 
της έκθεσης και τα υψηλής αισθητικής περίπτερα που έχει σχεδιάσει. 

Παράλληλα, στηρίζει συνεχώς και ανάδεικνύει τις Μικρές και Μεσαίες 
επιχειρήσεις από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη 
παρουσία Περιφερειών, Επιμελητηρίων, Συνεταιρισμών, λαμβάνοντας υπόψιν τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των εκθετών , την προβολή του ξεχωριστού χαρακτήρα τους και 
φυσικά τις απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών.  

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στη σχεδίαση ξεχωριστών ενεργειών, 
εκδηλώσεων και ειδικών events για όλους τους εκθέτες της Promo Solution και που 
στόχο έχουν την αποτελεσματικότερη προβολή τους μέσα στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον μια τόσο σημαντικής Διεθνούς Έκθεσης. 
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Πιο συγκεκριμένα η Promo Solution έχει φροντίσει για: 

• Διοργάνωση B2B επαφών 

Για 2η συνεχόμενη φορά θα οργανωθούν B2B συναντήσεις χωρίς 
κόστος για τους εκθέτες του συλλογικού περιπτέρου στην αίθουσα 11.2, 
με προγραμματισμένα ραντεβού για κάθε εκθέτη. 

• "Παραδοσιακό Παντοπωλείο" 

Στο συλλογικό περίπτερο της Promo Solution θα δημιουργηθεί 
"Παραδοσιακό Παντοπωλείο" για εκτεταμένη προβολή και γνωριμία των 
επισκεπτών με τα προϊόντα των εκθετών της.  

• Live Cooking & Tasting Events 

Παράλληλα τα "Live Cooking & Tasting Events" που θα φιλοξενηθούν 
στην κουζίνα, θα αναδείξουν τις μοναδικές γεύσεις της ελληνικής 
κουζίνας και την ξεχωριστή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. 

• Κατάλογος Εκθετών 

Έντυπη έκδοση και αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή διαφημιστικού 
έγχρωμου καταλόγου εκθετών, σε υποψήφιους αγοραστές - εισαγωγείς 
που θα επισκεφθούν την έκθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επιπλέον η οργανωτική ομάδα της Promo Solution έχει φροντίσει για: 

• Tην τοποθέτηση διαφημιστικών καταχωρήσεων σε στρατηγικά σημεία 
του εκθεσιακού κέντρου με επισήμανση της συμμετοχής των εκθετών της. 
 

• Tην προβολή των λογοτύπων όλων των συμμετεχόντων εταιρειών 
(TOP GREEK EXHIBITORS) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο 
της Promo Solution. 

 

 

Η Promo Solution όλα αυτά τα χρόνια στέκεται αρωγός στις εξαγωγικές 
προσπάθειες, εξωστρεφών ελληνικών εταιρειών, με την άρτια οργάνωση της 
συμμετοχής τους στις Διεθνείς Εκθέσεις που συμμετέχουν, το καινοτομικό και 
μοντέρνο design των περιπτέρων τους, καθώς και με την εξασφάλιση προνομιακών 
χώρων για την καλύτερη δυνατή προβολή τους. Επικοινωνήστε μαζί μας είτε 
τηλεφωνικά (210 9630630) είτε μέσω email (info@promosolution.net) έτσι ώστε η 
ομάδα μας να αναλάβει την οργάνωση της συμμετοχής σας και να 
πραγματοποιήσει customized μελέτη και σχεδίαση του περιπτέρου που επιθυμείτε 
προσαρμοσμένο ακριβώς στις ανάγκες σας. 
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ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΗΗ  ΤΤΜΜΜΜΕΕΣΣΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΗΗ  

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΗΗ  ΣΣΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  &&  ΠΠΟΟΣΣΩΩΝΝ  AANNUUGGAA  22001177  
ΚΟΛΩΝΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 07-11/10 

 
         

  
      Ακινα, 21.11.16 

 
Θ PROMO SOLUTION ςασ καλεί να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτθ μεγαλφτερθ Διεκνι Ζκκεςθ 
τροφίμων και ποτϊν ANUGA που οργανϊνεται ςτθν Κολωνία τθσ Γερμανίασ, το διάςτθμα 
07-11 Οκτωβρίου 2017. 
 
 

            Profile  Ζκθεςησ : 
 

 φνολο εκκετϊν: 7.200 από 108 χϊρεσ 
 

 φνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν: 158.600 από 192 
χϊρεσ. 

 Εκκεςιακόσ χϊροσ: 284.000 τ.μ. 
 

 
 

 

 
Σο 90% των εκκετϊν και επιςκεπτϊν διλωςε πωσ κατά τθν γνϊμθ τουσ θ Anuga είναι θ πιο 
ςθμαντικι ζκκεςθ τροφίμων ςτον κόςμο. Από το ςφνολο των επιςκεπτϊν το 70% ιταν 
υψθλόβακμα ςτελζχθ που ςυμμετζχουν ςτισ αποφάςεισ για αγορζσ. Σο 30% των 
επιςκεπτϊν προιρχετο από το εμπόριο, το 20% από τθ βιομθχανία, το 15% από το catering 
και το 11% από τισ ειςαγωγζσ. Από το ςφνολο των επιςκεπτϊν τθσ προθγοφμενθσ ζκκεςθσ, 
το 90% διλωςε ότι κα επιςκεφκοφν τθν ANUGA 2015.  
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Η Δ.Ε. ANUGA είναι αυςτθρά εμπορικι ζκκεςθ, διοργανϊνεται κάκε 2 χρόνια και για 
διευκόλυνςθ αγοραςτϊν και εκκετϊν χωρίηεται ςτουσ παρακάτω τομείσ: 
 

 Σρόφιμα γενικά, προϊόντα υγιεινισ διατροφισ, προϊόντα delicatessen & gourmet 
(Anuga Fine Food) 

 Κρζατα, πουλερικά, αλλαντικά (Anuga Meat) 

 Προϊόντα ψφξθσ & ψαρικϊν (Anuga Chilled Food) 

 Κατεψυγμζνα κρζατα, ψάρια, ζτοιμα φαγθτά, παγωτά, κλπ. (Anuga Frozen Food) 

 Γαλακτοκομικά (Anuga Dairy) 

 Αρτοςκευάςματα-Ηαχαροπλαςτικι (Anuga Bread & Bakery) 

 Ροφιματα, Καφζσ, Σςάι κτλ (Anuga Hot Beverages) 

 Ποτά , Κραςιά, Χυμοί & Αναψυκτικά (Anuga Drinks) 

 Εξοπλιςμόσ για catering & μαηικι εςτίαςθ (Anuga CateringTec) 

 Οργανικά προϊόντα (Anuga Organic) 

 Εξοπλιςμόσ & υπθρεςίεσ για τθ λιανικι αγορά (Anuga RetailTec)  

 
 
 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

υμμετοχι ςε περίπτερο ςυλλογικοφ τφπου 
Σο προνομιακό κόςτοσ οργάνωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ανζρχεται ςε 

578 €/τ.μ.* & 1.150 € Marketing Package* 
Η παραχώρηςη γωνίασ επιβαρφνεται με το 7 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ. 

 
*Σο Marketing Package είναι υποχρεωτικό και αποτελεί το αναβακμιςμζνο πακζτο 

καταχϊρθςθσ καταλόγου. 
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Σο κόςτοσ του Marketing Package περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 

 Καταχϊρθςθ τθσ επωνυμίασ ςασ ςτον κατάλογο των εκκετϊν ςε όλεσ τισ 
μορφζσ.(ζντυπο, online, Anuga app για smartphones κτλ). 

 Δωρεάν Καταχϊρθςθ 5 προϊοντικϊν  κατθγοριϊν ςτον ζντυπο κατάλογο. 

 Απεριόριςτο αρικμό προϊοντικϊν κατθγοριϊν ςτθν εφαρομογι τθσ Anuga αλλά και 
ςτον on line κατάλογο. 

 Παροχι on line press compartment το οποίο περιλαμβάνει : εταιρικό προφίλ, 
λογότυπο, 5 press releases, 10 φωτογραφίεσ και 5 ζγγραφα τθσ επικυμίασ ςασ. 

 Εφαρμογι για κινθτά για τθν καταγραφι των επιςκεπτϊν ςτο περίπτερο ςασ. 
Ανάλογα με τισ κάρτεσ ειςόδου που δικαιοφςτε κα λάβετε και ανάλογο αρικμό 
δωρεάν αδειϊν για τθν εφαρμογι αυτι. 

 υμμετοχι ςτθν πλατφόρμα matchmaking τθσ Anuga, Matchmaking 365. 

 Χριςθ τθσ υπθρεςίασ Schedule Organiser Online.  

 Χριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων που αφορά το διαγωνιςμό Νew Products ςτον χϊρο 
Σφπου τθσ Anuga. 

 

  

ΠΠΡΡΟΟΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΕΕ  ΣΣΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΟΟ  ΤΤΜΜΜΜΕΕΣΣΟΟΧΧΗΗ  
 

 Εξαςφάλιςθ και ενοικίαςθ κατάλλθλου προνομιακοφ χϊρου. 

 Ποιοτικι καταςκευι περιπτζρου και εξοπλιςμόσ του stand με ζντονθ 
ςιμανςθ τθσ εταιρείασ ςασ αλλά και τθσ χϊρασ μασ ςτθ μετϊπθ του 
περιπτζρου.(Για το ςυλλογικό περίπτερο) 

 Οδικι μεταφορά και αςφάλιςθ εκκεμάτων (αυςτθρά 1 παλζτα ξθροφ ι νωποφ 
φορτίου ανά εκκζτθ) - επιςτροφι 2 χαρτοκιβϊτια, των διακοςμθτικϊν ςτοιχείων 
ςτθν Ελλάδα μετά τθν λιξθ τθσ ζκκεςθσ.  

 Λειτουργικζσ δαπάνεσ (ςφνδεςθ και κατανάλωςθ θλεκτρικοφ για τον φωτιςμό του 
stand, κακαριςμόσ stand, φφλαξθ, service). Επιςθμαίνουμε ότι θ θλεκτρικι παροχι 
για τθν 24ωρθ λειτουργία ψυγείων  και για τθ λειτουργία άλλου επαγγελματικοφ 
εξοπλιςμοφ κα χρεωκεί ξεχωριςτά.   

 Λειτουργία κοινόχρθςτθσ κουηίνασ για τθν προςφορά καφζ, νεροφ κλπ. 

 Ζγκαιρθ αποςτολι επικαιροποιθμζνου καταλόγου προσ τουσ εκκζτεσ μασ με τουσ 
ςθμαντικοφσ γερμανικοφσ ειςαγωγικοφσ οίκουσ κατά προϊόν με αναλυτικά 
εμπορικά ςτοιχεία για τον κακζνα. 

 Πρόςκλθςθ ςθμαντικϊν ειςαγωγζων να επιςκεφκοφν τα stands τθσ PROMO 
SOLUTION. 

 Άριςτο service από ζμπειρο προςωπικό τθσ Promo Solution κατά τθν προετοιμαςία 
και λειτουργία τθσ ζκκεςθσ. 

 Εξαςφάλιςθ πρόςκετων παροχϊν με επιβάρυνςθ του εκκζτθ, όπωσ: ψυγεία, 
Plasma-LCD οκόνεσ, DVD, ςφνδεςθ Internet, ιδιαίτερο μεταφραςτι κλπ. 
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ΕΙΔΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ Β2Β ΕΠΑΦΩΝ – Για 2θ ςυνεχόμενθ φορά κα οργανϊςουμε B2B 
ςυναντιςεισ  χωρίσ κόςτοσ για τουσ εκκζτεσ του ςυλλογικοφ μασ 
περιπτζρου ςτθν αίκουςα 11.2, με προγραμματιςμζνα ραντεβοφ για κάκε 
εκκζτθ. Η δράςη αυτή ςτην Anuga 2015 απζφερε απτά αποτελζςματα καθώσ 
πολλζσ εταιρείεσ κατάφεραν να τοποθετήςουν τα προϊόντα τουσ ςε ςημαντικζσ 
Γερμανικζσ αλυςίδεσ καταςτημάτων. 

 Προβολι των προιόντων των εκκετϊν ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο 
«Παραδοςιακοφ Παντοπωλείου» ςτο ςυλλογικό περίπτερο τθσ Promo Solution.  

 Live Cooking & Tasting Event με προιόντα των ςυμμετεχόντων εταιρειϊν. 

 Προβολι των λογοτφπων όλων των ςυμμετεχόντων εταιρειϊν (TOP GREEK 
EXHIBITORS)  ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτο περίπτερο τθσ Promo Solution. 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕ ΠΡΟΒΟΛΕ 

 
H Promo Solution ςυνεχίηει δυναμικά τθν εφαρμογι του μίγματοσ προωκθτικϊν 
ενεργειϊν που ενιςχφουν τθν προβολι των εταιρειϊν που ςυμμετζχουν κάτω από τθν 
οργανωτικι τθσ φροντίδα και τθν κάνουν να ξεχωρίηει απο τον ανταγωνιςμό!!!! 
 

 Διαφθμιςτικζσ Καταχωριςεισ ςε ςτρατθγικά ςθμεία του εκκεςιακοφ κζντρου με 
επιςιμανςθ τθσ ςυμμετοχισ των εκκετϊν τθσ Promo Solution.  

 Ζκδοςθ διαφθμιςτικοφ εντφπου εκκετϊν με ζγχρωμθ ολοςζλιςθ καταχϊρθςθ για 
κάκε επιχείρθςθ, φωτογραφίεσ προϊόντων και προφίλ τθσ επιχείρθςθσ. 
Αποςτολι του εντφπου ςε θλεκτρονικι μορφι ςε υποψιφιουσ αγοραςτζσ - 
ειςαγωγείσ που κα επιςκεφκοφν τθν ζκκεςθ. 

 

 

  

ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΤΤΜΜΜΜΕΕΣΣΟΟΧΧΗΗ 

 
 
 Άμεςθ Καταβολι προκαταβολισ με τθ φμβαςθ υμμετοχισ. Σο ποςό τθσ 

προκαταβολισ ανζρχεται ςε 150 €/τ.μ.,  και είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να 
οριςτικοποιθκεί θ φμβαςθ υμμετοχισ και θ αίτθςθ για τθν κράτθςθ του χϊρου. 

 
 Θ κατάκεςθ τθσ προκαταβολισ κα πρζπει να γίνει ςτον λογαριαςμό τθσ PROMO 

SOLUTION, ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228. 
 

 Σο υπόλοιπο ποςό τθσ ςυμμετοχισ ςασ κα πρζπει να καταβλθκεί ωσ ακολοφκωσ: Β’ 
Δόςθ 30% μζχρι 20 Μαρτίου, Γ’ Δόςθ 30 % μζχρι 19 Ιουνίου, Εξόφλθςθ μζχρι 05 
επτεμβρίου 2017.  

 το κόςτοσ τθσ ςυμμετοχισ κα επιβαρυνκεί με ΦΠΑ 24%.  

 Η παραχώρηςη τησ γωνίασ επιβαρφνεται με 7% επί του κόςτουσ ςυμμετοχήσ. 
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θμειϊνουμε ότι θ PROMO SOLUTION διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκκζτθ όταν 
δεν καταβάλει εμπρόκεςμα τθν προκαταβολι και όταν δεν εξοφλιςει εμπρόκεςμα το 
ςυνολικό κόςτοσ ςυμμετοχισ. Στην περίπτωςη αποκλειςμοφ δεν επιςτρζφεται ςτον Εκθζτη 
η προκαταβολή. 

  
Ο εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςησ τησ ςυμμετοχήσ του μόνο όταν αυτι 
γνωςτοποιθκεί ςτθν PROMO SOLUTION εγγράφωσ εντόσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία 
καταβολισ τθσ προκαταβολισ. Από εκεί και μετά θ προκαταβολι δεν επιςτρζφεται και 
επιπλεόν ο εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν PROMO SOLUTION τισ δαπάνεσ τισ 
οποίεσ ζχει ήδη πραγματοποιιςει ι ζχει δεςμευθεί (με βάςθ τον κανονιςμό τθσ ζκκεςθσ) 
να πραγματοποιιςει για λογαριαςμό του εκκζτθ (ενοίκιο χϊρου, καταχϊριςθ ςτον 
κατάλογο τθσ ζκκεςθσ, κ.λπ.). Επίςθσ εάν θ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ γίνει ςε διάςτθμα 
μικρότερο των 2 μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ, ο εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει 
το 70% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ. 

 

 

 

 

 

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟ  &&  ΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΕΕΤΤΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΣΣΕΕΡΡΩΩΝΝ  
 
 
τθν περίπτωςθ που ενδιαφζρεςτε για customized μελζτθ και καταςκευι εκκεςιακοφ 
περιπτζρου, παρακαλοφμε να μασ το γνωρίςετε άμεςα προκειμζνου να ςασ 
εξαςφαλίςουμε τον κατάλλθλο χϊρο ςτισ εξειδικευμζνεσ αίκουςεσ τθσ ζκκεςθσ. 
 
τθ ςυνζχεια το ςχεδιαςτικό μασ τμιμα κα αναλάβει να ςχεδιάςει ειδικά για εςάσ  το 
περίπτερο που επικυμείτε προςαρμοςμζνο ακριβϊσ ςτισ ανάγκεσ ςασ. 
    
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ςυνεννοιςεισ, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα τθλ. 210 
9630630, 210 9690720, fax 210 9603142, e-mail: p.pingos@promosolution.net  
 
 
 
Με  εκτίμθςθ,  
 
 
Νάςοσ Πίγκοσ Πζτροσ Πίγκοσ 
Γενικόσ Διευκυντισ International Exhibitions Director 

mailto:p.pingos@promosolution.net
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ΤΜΒΑΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
ΣΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ 

AANNUUGGAA  22001177  
ΚΟΛΩΝΙΑ, 07-11.10.2017 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ: 

Δ/ΝΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: 

ΣΘΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ: 

ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ: ΔΟΤ: ΑΦΜ: 
 

ΣΤΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΤΛΛΟΓΙΚΘ           ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ               

ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:            m2 ΓΩΝΙΑ           
 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΚΟΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 
578 € / m2 & 1.150 €  

Τποχρεωτικό Πακζτο Καταχϊρθςθσ Καταλόγου & Ελλθνικόσ ΦΠΑ 
Σο κόςτοσ οργάνωςθσ τθσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: ενοίκιο χϊρου, καταςκευι περιπτζρου, 
Marketing Package, οδικι μεταφορά εκκεμάτων αυςτηρά μζχρι 1 ευρωπαλζτα ξηροφ ή νωποφ 
φορτίου-επιςτροφή 2 χαρτοκιβώτια ζντυπου υλικοφ ςτην Ελλάδα, εγκατάςταςθ και κατανάλωςθ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τον φωτιςμό του περιπτζρου (όχι 24ωρθ κατανάλωςθ και κατανάλωςθ 
επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ), κακαριςμόσ περιπτζρου, τεχνικι και διοικθτικι υποςτιριξθ από τθν 
Promo Solution και λοιπζσ παροχζσ όπωσ αναφζρονται αναλυτικά τθν πρόςκλθςθ-εγκφκλιο 
ςυμμετοχισ τθσ απο 21.11.2016. 

Η παραχώρηςη γωνίασ επιβαρφνεται με το 7 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ. 
Α’ Δόςθ-Προκαταβολι 150 €/τ.μ. με τθν Αίτθςθ υμμετοχισ,  

Β’ Δόςθ 30% μζχρι 20 Mαρτίου 2017, Γ’ Δόςθ 30 % μζχρι 19 Ιουνίου, Εξόφλθςθ μζχρι 05 επτεμβρίου 
2017.  

Θ κατάκεςθ κα πρζπει να γίνει ςτο λογαριαςμό τθσ Promo Solution:  
ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228. 

 

 ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

    
   ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ            ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 
               ΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                    ΦΡΑΓΙΔΑ 
 
      ΣΟΠΟ- ΘΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                                    ΣΟΠΟ- ΘΜΕΡ/ΝΙΑ 

 
Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκθζτη όταν δεν καταβάλει εμπρόθεςμα την 
προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήςει εμπρόθεςμα το ςυνολικό κόςτοσ ςυμμετοχήσ. Στην περίπτωςη αποκλειςμοφ δεν 
επιςτρζφεται ςτον Εκθζτη η προκαταβολή. 
Ο εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςησ τησ ςυμμετοχήσ του μόνο όταν αυτι γνωςτοποιθκεί ςτθν PROMO SOLUTION 
εγγράφωσ εντόσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ προκαταβολισ, Από εκεί και μετά θ προκαταβολι δεν 
επιςτρζφεται και επιπλεόν ο εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν PROMO SOLUTION τισ δαπάνεσ τισ οποίεσ ζχει ήδη 
πραγματοποιιςει ι ζχει δεςμευθεί να πραγματοποιιςει για λογαριαςμό του (ενοίκιο χϊρου, καταχϊριςθ ςτον κατάλογο τθσ 
ζκκεςθσ, κ.λπ.). Επίςθσ εάν θ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ γίνει ςε διάςτθμα μικρότερο των 2 μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ, 
ο εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει το 70% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ. 
ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε ακφρωςθσ, αναβολισ ι τερματιςμοφ τθσ ζκκεςθσ λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, λόγω ανωτζρασ 
βίασ, λόγω φυςικϊν καταςτροφϊν, πολζμων, διαταράξεων, απεργιϊν κτλ. θ Promo Solution δεν είναι υπόχρεθ απζναντι ςτθ 
ςυμμετζχουςα εταιρεία για οποιαδιποτε ηθμιά που μπορεί να τθσ προκλθκεί.   
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