
 

 

 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 
Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα 

Υποκατάστηµα: Μαρ. Αντύπα 86-88, 163 46 Αθήνα (Ηλιούπολη) 
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30 

T: +30 210 3355700, F: 210 3355743, www.enterprisegreece.gov.gr 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ 

PLMA΄s “WORLD OF PRIVATE LABEL” 
(Άµστερνταµ-Ολλανδία, 19-20 Μαΐου 2015) 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Η Διεθνής  Έκθεση  PLMA΄S  

WORLD OF PRIVATE LABEL”, 

πραγματοποιείται εδώ και 

29 χρόνια στον εκθεσιακό 

χώρο RAI EXHIBITION 

CENTRE στο Άμστερνταμ 

από την Ένωση 

Κατασκευαστών Προϊόντων 

Ιδιωτικής Ετικέτας, τα μέλη 

της οποίας ξεπερνούν τις 3.500. 

Θεωρείται η σημαντικότερη παγκοσμίως Διεθνής Έκθεση στον 

τομέα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζοντας ότι πιο καινοτόμο έχει 

να επιδείξει ο εν λόγω τομέας.  

Λόγω της υψηλής της  σπουδαιότητας, δίνει  την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα προϊόντα Ιδιωτικής ετικέτας 

σ΄ ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων πελατών στο οποίο 

συγκαταλέγονται οι σημαντικότεροι λιανέμποροι,  εισαγωγείς, 

εκπρόσωποι  αλυσίδων Super Markets και Discount Super 

Markets,  χονδρέμποροι κ.λ.π   από Ευρώπη, Νότια και Βόρεια 

Αμερική, Ασία και Αφρική. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη 

από την Nielsen οι πωλήσεις προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα 

αποτελούν το 30% των πωλήσεων supermarkets σε 15 

Ευρωπαϊκές χώρες. 

Ειδικότερα η έκθεση παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες 

προβολής 

• NEW Product Expo 

Παρουσίαση νέων προϊόντων  σε ειδικά διαμορφωμένο κεντρικό 

χώρο κατά την διάρκεια της έκθεσης. Η επιλογή των προϊόντων 

βασίζεται στο βαθμό της καινοτομίας τους. 

• Preliminary Buyers List 

Τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης, δίνεται η 

δυνατότητα  αναζήτησης στο portal της PLMA  της  λίστας  των 

εκπροσώπων του λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου για 

προγραμματισμό  επιχειρηματικών συναντήσεων. 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝH ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

κα Φρόσω Ζωγοπούλου  

ΤΗΛ:210 3355795 

F.: 210 3355743 

e-mail: 
f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 

485 €  / τ.μ* 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι τις  
19/12/2014 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ENTERPRISE GREECE SA  Η 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.plmainternational.com  
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• PLMA'S on line Preview & Matchmaker 

Οι επισκέπτες δύνανται να εντοπίσουν τα προϊόντα και τους προμηθευτές  τριάντα (30) ημέρες πριν την 

έναρξη της έκθεσης και να προγραμματίσουν επιχειρηματικές συναντήσεις. 

• Καταχώριση στο κατάλογο της έκθεσης και παροχή προσκλήσεων για τους επισκέπτες των εκθετών. 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 
Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στους τομείς: 

● τροφίμων, ποτών 

● ειδών προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας  

● ειδών κουζίνας  

● ειδών κήπου  

● συντήρησης αυτοκινήτου και  

● ειδών D.I.Y. (μαστορέματα). 
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

● Σύνολο εκθετών : 4.000 προερχόμενοι από 70 χώρες 

● Εθνικά περίπτερα: 50   

● Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 11.000 από  115  χώρες. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ: 

● Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες μη μέλη της ΄Ενωσης Κατασκευαστών Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 

(PLMA’s Private Label Manufacturers Association), υποχρεούνται από το Δ.Σ. της ΄Ενωσης που εδρεύει  

στην Ολλανδία και εποπτεύει την έκθεση, να εγγραφούν ως μέλη με ετήσια συνδρομή 1.000 €, ή 

εφόσον δεν επιθυμούν να είναι μέλη, να καταβάλλουν το ποσό των 2.000 €, προκειμένου να επιτραπεί 

η συμμετοχή τους. 

● Σημειώνεται ότι η εν λόγω ετήσια συνδρομή πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο ,  είναι ανεξάρτητη 

από το κόστος συμμετοχής στην έκθεση και καταβάλλεται απευθείας στους διοργανωτές. 

● Οι  επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην έκθεση, θα πρέπει  να προσκομίσουν στην 

ENTERPRISE GREECE SA, σχετικό αντίγραφο πληρωμής της συνδρομής 

 

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος ανέρχεται σε 485 € / τ.μ. 

Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 23%.   

Το  κόστος περιλαμβάνει: 
�  ενοίκιο χώρου 

� Κατασκευή περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό stand, ειδικότερα για stand  9 τ.μ. ο εξοπλισμός 

περιλαμβάνει : 1 info desk, 1 τραπεζάκι με 4 καρέκλες, βιτρίνα, ράφια, κύβους, θήκη για έντυπα, 

επιγραφή με την επωνυμία και το λογότυπο της επιχείρησης στη μετώπη του stand  κ.λ.π., για 

μεγαλύτερα περίπτερα ο εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα.    
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� αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των  εκθεμάτων (δεν περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην 

Ελλάδα) 

� τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου . 

� επιτόπια παρουσία υπαλλήλου της  ENTERPRISE GREECE SA και βοηθητικού προσωπικού, για την 

υποστήριξη του συνόλου  των εκθετών. 

� Χρήση της κοινόχρηστης κουζίνας του ENTERPRISE CREECE και παροχή αναλώσιμων υλικών (καφέδες, 

ζάχαρη, γαλατάκια, νερό κλπ) 

� Παροχή στοιχείων για την αγορά 

� Έκδοση έντυπου καταλόγου εκθετών . 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν απαραιτήτως   μαζί με την Αίτηση  συμμετοχής τους, ως 

προκαταβολή  το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη  τα αιτούμενα  τ. μ . 

 

Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνει με κατάθεση στον  παρακάτω λογαριασμό: 

ALPHA BANK 

IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:        Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών 

Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE 

 

Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης  θα   πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, η 

επωνυμία της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .  

 

Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του 

σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece SA  στο 210 3355743  ή e-mail στο 

pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης  κα Zωγοπούλου στο 

e- mail f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr. 

 

Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει εντός 14 ημερών από την οριστικοποίηση του αριθμού των 

τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, με τον ίδιο ως άνω τρόπο και σε κάθε 

περίπτωση πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων 

των εκθετών.  

 

Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους 

συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.  

Τέλος στην περίπτωση που έχετε έγκριση για χρηματοδότηση της δράσης από το πρόγραμμα 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων», παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε για να σας 

ενημερώσουμε για το ισχύον κόστος. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Αντ. Γραβάνης  

Διευθυντής   


