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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

             AFRICA’S INTERNATIONAL FOOD & DRINK  5–7 Νοεμβρίου 2014 
 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
 

Η Δηεζλήο Έθζεζε “ AFRICA’S INTERNATIONAL FOOD & DRINK EVENT ” 

(5-7/11/2014) είλαη ε κεγαιύηεξε εκπνξηθή Έθζεζε ηξνθίκσλ & πνηώλ ζηελ 

Ννηηναθξηθαληθή Έλσζε  θαη δηνξγαλώλεηαη  ζηνλ Εθζεζηαθό ρώξν Sandton 

Convention Centre Johannesburg. 

 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο:  : 10.00 –17.00                            

Η έθζεζε απηή απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθό γεγνλόο γηα όιε ηελ Αθξηθή θαη 

αλακέλεηαη λα  πξνζειθύζεη ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο από ην ρώξν 

ηεο ιηαληθήο, ηεο ηξνθνδνζίαο, ηεο ρνλδξηθήο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο βηνκεραλίαο 

ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. 

Παξά ηελ παγθόζκηα ύθεζε, ν ηνκέαο ηεο δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ ζηελ 

Ννηηναθξηθαληθή Έλσζε παξνπζηάδεη δηαξθή άλνδν ηα ηειεπηαία ρξόληα(7.1%) 

θζάλνληαο ην 2010 ζηα 7 δηο.$. 

Σηνλ ηνκέα ηεο δηαθίλεζεο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ super markets επηθξαηνύλ 6 

όκηινη νη νπνίνη εθηίλνπλ ην θάζκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπο ζε όιε ηελ 

Αθξηθαληθή Ήπεηξν θζάλνληαο κέρξη ηε Μπνηζνπάλα,  Κέλπα, Νακίκπηα θαη Γθάλα. 

H Ννηηναθξηθαληθή Έλσζε κε ζπλνιηθό πιεζπζκό 34,6 εθ. θαηνίθνπο εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 1,6 βξίζθνληαη ζην Γηνράλεζκπνπξγθ  απνηειεί έλα ζεκαληηθό θέληξν 

δηαθίλεζεο  ηξνθίκσλ  ηόζν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρώξα όζν θαη γηα ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο όπνπ ζεκεηώλεηαη κηα  αύμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο 

βάζεο  από ην δηαξθώο  βειηηνύκελν   δηαζέζηκν εηζόδεκα ηεο  κεζαίαο  ηάμεο θαη 

ηεο αληίζηνηρεο ηάζεο γηα θαηαλάισζε επώλπκσλ ή μέλσλ πξντόλησλ.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε μπορούν να βρουν οι 
ενδιαθερόμενοι ζηην παρακάηω ιζηοζελίδα: 

 www.ifea.co.za    
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 

Γεληθά ηξόθηκα, αιθννινύρα θαη κε πνηά,  γαιαθηνθνκηθά, πξντόληα αξηνπνηίαο & δαραξνπιαζηηθήο, παηδηθέο ηξνθέο,  

θαηεςπγκέλα, πξντόληα θξέαηνο θαη πνπιεξηθώλ, παξαδνζηαθά θαγεηά, πξντόληα πγηεηλήο δηαηξνθήο, ςάξηα, θξέζθα 

πξντόληα θ.ά.. 

 
 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 
κ. Κλεόβουλοσ Μποφηοσ 

T.:2310 510047, 
E: kleo@hepo.gr  

F.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 

500 €  / τ.μ & 23% ΦΠΑ 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 7/3/2014 
 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

www.ifea.co.za  

 

http://www.ifea.co.za/
mailto:kleo@hepo.gr
http://www.ifea.co.za/
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 (*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

To κόςτοσ ανζρχεται ςε 500 € συν ΦΠΑ 23%  

Σο  παραπάνω  κόςτοσ περιλαμβάνει : 

 ενοίκιο  χϊρου 

 καταςκευι και βαςικό εξοπλιςμό stand  

 αποςτολι ςτθν ζκκεςθ και αςφάλιςθ των  εκκεμάτων (δεν 

περιλαμβάνεται θ επιςτροφι τουσ ςτθν Ελλάδα) 

 τεχνικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ του περιπτζρου (παροχι και 

κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κακαριςμόσ stand) 

 επιτόπια παρουςία υπαλλιλων του ΟΠΕ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ, για 

το ςφνολο των εκκετϊν 

 καταχϊριςθ του εκκζτθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει  να καταβάλουν απαραιτιτωσ   μαηί με τθν 
Αίτθςθ  ςυμμετοχισ τουσ, ωσ προκαταβολι  το 50 % του ςυνολικοφ 
κόςτουσ ςυμμετοχισ λαμβάνοντασ υπόψθ  τα αιτοφμενα  τ. μ . 

 
Η καταβολι του  ποςοφ μπορεί  να  γίνεται ωσ ακολοφκωσ : 

 με επιταγι μθνόσ (τθσ Εταιρείασ όχι τρίτων. Τα ζξοδα αποςτολισ 
βαρφνουν τθν Εταιρεία ςασ) ι κατάκεςθ : 

 1.  ALPHA BANK 802002001001510 iban: GR88 0140 8020 8020 0200 
1001 510 

 2. ΣΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩ 6040-040030-232 iban: GR43 0171 0400 0060 
4004 0030 232  

Σθμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Τραπζηθσ  κα   πρζπει να αναφζρεται 
θ επωνυμία τθσ εταιρείασ και το όνομα τθσ Ζκκεςθσ .  
Παρακαλοφμε  επίςθσ,  όπωσ διαβιβάςετε  αντίγραφο του ςχετικοφ 
παραςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, ςτον ΟΠΕ ςτο Fax Νο: 2310510046 υπόψθ κ. 
Κλεόβουλου Μποφηου.  
 
Η εμπρόκεςμθ καταβολι  από όλουσ τουσ εκκζτεσ  του ποςοφ  που  
αντιςτοιχεί  ςτθν προκαταβολι  είναι απαραίτθτθ  προχπόκεςθ  για τθν 
εξαςφάλιςθ του χϊρου και επιςτρζφεται – ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ-  
μόνο εφόςον ο χϊροσ αυτόσ διατεκεί ςε άλλθ εταιρεία.   
 
Η εξόφλθςθ του υπόλοιπου ποςοφ κα γίνει μετά τθν οριςτικοποίθςθ του 
αρικμοφ των τετραγωνικϊν μζτρων που κα παραχωρθκοφν ςτον εκκζτθ. 

 
Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. 
 
 

Χ. γουράκθσ  
Διευκυντισ Εκκζςεων 
 

 

 

 
«TastelikeGreece» 

 
Το  βραβευμζνο, με 

Red Dot διάκριςθ,  

brand του ΟΠΕ 

«Taste like Greece»  

για τθν διεκνι 

προώκθςθ των 

ελλθνικών τροφίμων – ποτών, 

αποτελεί ζνα ςφμβολο που 

μεταφράηει όλα τα πλεονεκτιματα 

των ελλθνικών τροφίμων – ποτών, 

δθλαδι τθν ποιότθτα, τθν 

κουλτοφρα και παράδοςθ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ του 

ςιμερα, τθ χαρά τθσ προςφοράσ. 

Με το ςυγκεκριμζνο 

brand, 

ςθματοδοτοφμε τθν 

ελλθνικι παρουςία 

ςε όλεσ τισ διεκνείσ 

εκκζςεισ τροφίμων – ποτών, 

προβάλλοντασ το εκκεςιακό μασ 

περίπτερο, δθμιουργώντασ 

κατάλογο Ελλινων εκκετών, 

ςχεδιάηοντασ διαφθμιςτικζσ 

καταχωριςεισ και ενιςχφοντασ τθ 

ταυτότθτα των ελλθνικών τροφίμων 

και ποτών. 

 



 
 

 
 

 

ΟΠΕ Α.Ε., Μαρίνου Ανηύπα 86-88, 163 46 Αθήνα, Τηλ. 9982100, Fax: 9969100, www.hepo.gr 3 από 4            

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ &ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ      
   

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 

Α.  ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Άρκρο 1 Η ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ γίνεται μετά από αίτθςι τθσ ςτα προβλεπόμενα από τον ΟΠΕ χρονικά όρια και 
ιςχφει μόνο μετά από ζγγραφθ επιβεβαίωςθ του Οργανιςμοφ και μόνο αν καταβάλει τθν προκαταβολι ςτθν 
προβλεπόμενθ θμερομθνία. 

Άρκρο 2 Τθν ευκφνθ για τθν πιςτότθτα των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ ςυμμετοχισ τθσ, κακϊσ και ςε 
κάκε άλλο ζγγραφο, φζρει θ επιχείρθςθ και μόνο. 

Άρκρο 3 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ορίηεται από τον ΟΠΕ, ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ, και καταβάλλεται από 
τον Εκκζτθ ςε δφο δόςεισ ιτοι: 

α) Προκαταβολι, τθσ οποίασ το φψοσ και θ θμερομθνία καταβολισ αναφζρονται ρθτά ςτθν «Πρόςκλθςθ για 
ςυμμετοχι» του ΟΠΕ και 

β) Τπόλοιπο κόςτουσ ςυμμετοχισ, το οποίο γνωςτοποιείται, μαηί με τθ θμερομθνία εξόφλθςθσ, εγγράφωσ ςτον 
Εκκζτθ και υπολογίηεται ωσ εξισ:  

τ.μ. stand Χ κόςτοσ κατά τ.μ. μείον προκαταβολι = …… €  για καταβολι 

Β.  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Άρκρο 4 Ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να ακολουκιςει πιςτά τουσ όρουσ ςυμμετοχισ όπωσ αυτοί προβλζπονται από τον 
ΟΠΕ και τον Οργανωτι τθσ Διεκνοφσ  Ζκκεςθσ, τόςο ςτθ φάςθ τθσ οργάνωςθσ, όςο και κατά τθ λειτουργία, τουσ 
οποίουσ με τον παρόντα κανονιςμό δθλϊνει ρθτά ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρκρο 5 Ο  ΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκκζτθ : 

α) Όταν δεν καταβάλει τθν προκαταβολι. 

β)  Όταν, μολονότι ζχει καταβάλει τθν προκαταβολι, δεν ζχει εξοφλιςει εμπρόκεςμα το  ςυνολικό κόςτοσ 
ςυμμετοχισ.  

     Στθν περίπτωςθ αυτι δεν επιςτρζφεται ςτον Εκκζτθ θ προκαταβολι. 

γ)  Εφόςον ο  εκκζτθσ δεν τθρεί πιςτά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα παρακράτθςθσ ολόκλθρου του καταβλθκζντοσ ποςοφ. 

Δ.  ΑΚΤΡΩΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΠΕ 

Άρκρο 6 Ο ΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ζκκεςθ, εφόςον είτε, ςυντρζχουν ςπουδαίοι 
λόγοι κατά τθν αδζςμευτθ κρίςθ του ΟΠΕ, είτε, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, δεν εξυπθρετείται θ ελλθνικι παρουςία ςτθν 
Ζκκεςθ.  Στθν περίπτωςθ  αυτι, αφενόσ ο ΟΠΕ κα καταβάλει κάκε προςπάκεια να  ενθμερϊςει ζγκαιρα τουσ Εκκζτεσ 
και να τουσ επιςτρζψει ολόκλθρο το ποςό που ιδθ ζχουν καταβάλει, αφετζρου  δε ο Εκκζτθσ δεν ζχει καμία άλλθ 
απαίτθςθ από τον ΟΠΕ. 

Ο ΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν κρίςθ του, να ακυρϊςει ςυμμετοχι εκκζτθ ι να αποβάλλει αυτόν από τθν 
ζκκεςθ, αν ο εκκζτθσ προβάλλει ςτο περίπτερο, αμζςωσ ι εμμζςωσ,  μθ ελλθνικά προϊόντα.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο 
ΟΠΕ δικαιοφται επιπλζον, να ηθτιςει και αποηθμίωςθ από τον εκκζτθ, ενϊ αυτόσ δεν κα ζχει κανζνα δικαίωμα 
επιςτροφισ των χρθμάτων που κατζβαλε ι άλλθσ αποηθμίωςθσ.  Ο κάκε εκκζτθσ που κρίνει, ότι πρζπει απαραιτιτωσ 
να ςυμπροβάλλει και μθ ελλθνικά προϊόντα ι τμιματα αυτϊν, οφείλει να ηθτιςει ειδικι προσ τοφτο γραπτι άδεια, 
προκαταβολικά, από τον ΟΠΕ.   

 Ε.  ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΚΘΕΣΗ 
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Άρκρο 7 Ο Εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του εγγράφωσ μόνο : 

α) εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3α.  Από τθν 
6θ θμζρα και μετά, χάνει το δικαίωμα διεκδίκθςθσ τθσ  προκαταβολισ και υποχρεοφται να καταβάλει ςτον ΟΠΕ 
τισ δαπάνεσ, τισ οποίεσ ο Οργανιςμόσ ζχει ιδθ πραγματοποιιςει ι ζχει δεςμευκεί (με βάςθ τον κανονιςμό τθσ 
Ζκκεςθσ) να πραγματοποιιςει για λογαριαςμό του Εκκζτθ (π.χ. ενοίκιο stand, καταχϊριςθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ, κ.λπ.). 

β)  αν θ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ γίνει όταν  ζχει ανατεκεί θ καταςκευι του περιπτζρου, θ προβολι τθσ ςυμμετοχισ 
ι και άλλεσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθν ςυμμετοχι του Εκκζτθ, ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει και τθν 
αντίςτοιχθ αξία των προαναφερόμενων ενεργειϊν.  Απαλλάςςεται μόνο από τα μεταφορικά.  

 

Σ.  ΕΚΘΕΜΑΣΑ 

Άρκρο 8 Η παράδοςθ των εκκεμάτων, ελλθνικισ πάντοτε προζλευςθσ, πρζπει να γίνει, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ από 
τον ΟΠΕ θμερομθνίασ, ςε ποςότθτα και όγκο ανάλογο των τετρ. μζτρων του stand του Εκκζτθ και ςτον τόπο που κα 
υποδείξει ο ΟΠΕ.   

Εκπρόκεςμθ παράδοςθ απαλλάςςει εξ ολοκλιρου τον Οργανιςμό από τθν υποχρζωςθ μεταφοράσ, θ οποία μπορεί να 
γίνει από τον Εκκζτθ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ. 

Άρκρο 9 Ο ΟΠΕ δεν φζρει καμία ευκφνθ αν θ ςυςκευαςία δεν ανταποκρίνεται ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ του εκκζματοσ ι 
αν τα εκκζματα τελικά δεν μποροφν να  παραδοκοφν ςτο ελλθνικό περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκκζτθ 
(προτιμολόγια, πιςτοποιθτικά, packing list, παραςτατικά δυςανάγνωςτα ι ελλιπϊσ ςυμπλθρωμζνα, κλπ.) 

Άρκρο 10 Σε περίπτωςθ που προβλζπεται επιςτροφι εκκεμάτων , τα εκκζματα που κα επιςτραφοφν, μετά το 
πζρασ τθσ ζκκεςθσ, πρζπει να παραλθφκοφν από τον Εκκζτθ ςτθν προβλεπόμενθ θμερομθνία και από τον 
αποκθκευτικό χϊρο που τα παρζδωςε, μετά από ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τον ΟΠΕ.  Εκπρόκεςμθ παραλαβι 
απαλλάςςει πλιρωσ τον Οργανιςμό από κάκε ευκφνθ, μπορεί ωςτόςο να ςυνεπάγεται κόςτοσ για τον Εκκζτθ λόγω 
δαπάνθσ αποκικευςθσ / αςφάλιςθσ κλπ. 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ  

Άρκρο 11 Ο Εκκζτθσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ για τυχόν φκορζσ ι απϊλειεσ ςτα εκκζματα και το 
υποςτθρικτικό του υλικό, ςτθν αξία που ο ίδιοσ ζχει δθλϊςει ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα : 

α) αν θ ςυςκευαςία των εκκεμάτων του ζχει γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ΟΠΕ και τισ  ειδικζσ 
προδιαγραφζσ ςυςκευαςίασ, ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο μεταφοράσ, 

β) αν ζχει τθριςει με ακρίβεια τουσ όρουσ παράδοςθσ και παραλαβισ, 

γ) αν θ ςχετικι του διλωςθ γίνει εγγράφωσ και εντόσ 48 ωρϊν από τθν παραλαβι τουσ.   

Σε περίπτωςθ που ο εκκζτθσ επικυμεί να αςφαλιςκεί για οιονδιποτε περαιτζρω κίνδυνο (π.χ. επιςτροφι εξόδων 
ςυμμετοχισ, κλπ.), οφείλει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ να προβεί ςε ςχετικι αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

Ο εκκζτθσ δεν ζχει ουδεμία απαίτθςθ  από τον ΟΠΕ, για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν υποςτεί από οιαδιποτε αιτία (μθ 
άφιξθ εκκεμάτων, αβαρία ι ηθμίεσ αυτϊν κατά τθν μεταφορά κ.λπ.), που να ξεπερνά τθν αξία που ο ίδιοσ ζχει 
δθλϊςει για τα εκκζματα.  Συνομολογεί με τον παρόντα, ότι αποδζχεται ωσ δίκαιθ και εφλογθ τθν ανάλθψθ από τον 
ίδιο, του όποιου τυχόν κινδφνου, για οιαδιποτε ηθμία, κετικι ι αποκετικι υποςτεί, από τθ ςυμμετοχι του ςτθν 
ζκκεςθ, θ οποία ξεπερνά τθ δθλωκείςα από τον ίδιο αξία εκκεμάτων του. 

 Η.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Άρκρο 12 Με τθν υπογραφι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ο εκκζτθσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τα 11 άρκρα του 
παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

 
 


