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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΑΠΟ 2310€  

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Η εταιρεία GREAT – Trade Exhibitions and Exports - Consulting με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε 

στην ολοκληρωμένη ελληνική συμμετοχή Δ.Ε. PROWINE CHINA που θα λάβει χώρα από τις 11 – 13 

Νοεμβρίου 2015 στο νέο εκθεσιακό κέντρο Shanghai New International Expo Center της Σανγκάη, Κίνα.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

Η Δ.Ε. PROWINE CHINA αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις στην περιοχή της Κίνας για 

τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά. Δημιουργεί μια πλατφόρμα  επικοινωνίας τόσο μεταξύ των εμπόρων 

και των παραγωγών από τον διεθνή χώρο όσο και των τοπικών προμηθευτών προκειμένου να 

αναδειχθούν, να θεμελιωθούν στην αγορά και να γνωρίσουν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά της 

Κίνας. Η Δ.Ε. PROWINE CHINA παρουσιάζει τις νέες τάσεις στο εμπόριο των οίνων και προσφέρει τις 

βέλτιστες προϋποθέσεις αξιοποίησης μιας πύλης προς τη μεγαλύτερη στον κόσμο ανεπτυγμένη αγορά. 

Το συγκεκριμένο εκθεσιακό γεγονός στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας, της ποσότητας και της 

ποικιλίας των εμπορευμάτων. Στη διοργάνωση του 2014 συμμετείχαν περίπου 650 εκθέτες από 38 

χώρες του κόσμου. Ξεπερνώντας τους 8.250 επισκέπτες από τον χώρο των εισαγωγών, της διανομής, 

της λιανικής πώλησης και των τροφίμων και ποτών , αποτελεί μοναδική ευκαιρία παρουσίασης των 

προϊόντων σας και ανάπτυξης των εμπορικών σας συναλλαγών. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Στην έκθεση μπορούν να προβληθούν: Κρασιά, κρασιά με ονομασία προέλευσης, αφρώδη κρασιά, 

βιολογικά κρασιά, γλυκά κρασιά, fruit wines, kosher wines, μη αλκοολούχα κρασιά και ποτά, ποτά 

βασισμένα σε κρασί, σαμπάνια, αποστάγματα όπως ούζο, ρακί, τσίπουρο, λευκά αλκοολούχα ποτά, 

λικέρ, μπύρες, ανθρακούχο νερό, μεταλλικό νερό, αξεσουάρ για μπαρ και κάβες, εξοπλισμός, περιοδικά 

του κλάδου κλπ.  Περισσότερες πληροφορίες για την  έκθεση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.prowinechina.com  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ 2015 

Η GREAT – Trade Exhibitions and Exports – Consulting μπορεί να σας εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στην 

εν λόγω έκθεση, με στόχο τη δυναμική και αποτελεσματική προβολή σας στην αγορά της Κίνας.  

Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στη Δ.Ε. PROWINE CHINA το Νοέμβριο 

του 2015 με κόστος συμμετοχής 730€ / τμ για ατομικές συμμετοχές.  

Η GREAT σας δίνει τη δυνατότητα ομαδικής συμμετοχής σε περίπτερο 18τμ μοιρασμένο σε 6 εταιρείες 

και κόστος 2310€/ εταιρεία ή σε περίπτερο 18τμ μοιρασμένο σε 3 εταιρείες και κόστος 4620€/ εταιρεία. 

Ο εξοπλισμός και η σήμανση σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσαρμοστεί αναλόγως, για να υπάρχει ο 

βασικός εξοπλισμός (Infocounter, σήμανση κτλ) για κάθε εκθέτη. Η παροχή ποτηριών παραμένει ίδια για 

όλους τους συμμετέχοντες.    

Η συμμετοχή σας  περιλαμβάνει:  

1. Ενοίκιο χώρου  

2. Λειτουργική κατασκευή περιπτέρου, με εταιρική 

σήμανση   

3. Βασικό εξοπλισμό περιπτέρου, που περιλαμβάνει 1 

infocounter, 1 τραπέζι, 3 καρέκλες, 1 σκαμπό, 1 

γυάλινη βιτρίνα, 1 καλαθάκι απορριμμάτων, 

αποθήκη, μοκέτα, φωτισμό, παροχή ρεύματος και 

μετόπη για την εταιρική σήμανση (company name)  

4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, 

καθαριότητα, φύλαξη κλπ)  

5. Παροχή ποτηριών (36τμχ), πλύσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης από επιτόπιο προσωπικό, 

πτυελοδοχείο, σαμπανιέρα και πάγο (1kg) / ανά εκθέτη  

6. Βασική καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης  

7. Παρουσία στελεχών της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting για την εύρυθμη 

λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’όλη 

τη διάρκεια της έκθεσης  

8. Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT – Trade 

Exhibitions & Exports – Consulting 

9. Παροχή στοιχείων για την αγορά  

10. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (ψυγείο, t.v., dvd 

player, σύνδεση internet κλπ)  

mailto:info@greatexhibitions.gr
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Εάν επιθυμείτε ειδική κατασκευή για το περίπτερο σας, θα πρέπει να μας το γνωρίσετε με την αίτηση 

συμμετοχής σας για να έχουμε το απαραίτητο χρονικό διάστημα να βρούμε την ενδεδειγμένη λύση με τη 

διαμορφωμένη οικονομική πρόταση μας.  Η GREΑΤ διερευνά το ενδεχόμενο για μια αναβαθμισμένη 

κατασκευή πέραν της προτεινόμενης από την έκθεση,  η οποία περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη πρόταση 

μας. Αν οι προτάσεις είναι οικονομικά συμφέρουσες θα ενημερωθούν όλοι οι εκθέτες της συμμετοχής της 

GREAT για να ληφθεί η τελική απόφαση.  

Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την 

ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα είτε 

απευθείας από Ελλάδα είτε μέσω των πιθανών κατά τόπο αντιπροσώπων τους, προκειμένου να 

διαπραγματευτούν τα κόστη μεταφοράς. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της GREAT – Trade 

Exhibitions & Exports – Consulting δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς και εκτελωνισμού προϊόντων 

των εκθετών. Η GREAT μπορεί να σας προτείνει μεταφορική εταιρεία για τη συνδυασμένη μεταφορά των 

προϊόντων σας προς εξοικονόμηση κόστους. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα.   

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής. Με την 

οριοθέτηση του χώρου (μετά από επικοινωνία με την ομάδα της GREAT) θα πρέπει άμεσα να γίνει η 

αποπληρωμή της συμμετοχής, βάσει των οδηγιών και κανονισμών της διοργανώτριας εταιρείας. Σε 

περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί 

σε άλλη εταιρεία, το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί.  

Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:  

α) Προκαταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής  

β) Η εξόφληση του υπολοίπου 65% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 31/7/2015 και μετά την 

οριστικοποίηση των τμ και του χώρου που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη.  

Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το τέλος της έκθεσης και ο αναλογούν ΦΠΑ 23% θα καταβληθεί με την 

τιμολόγηση.  

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής 

που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.  

mailto:info@greatexhibitions.gr
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Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ /ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715 / ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY  

Να σημειώσετε ότι το παραστατικό ή ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της 
εταιρείας και την έκθεση που αφορά.  

Συμπληρώσετε και στείλτε μας τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής σας με e-mail στο 

info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε στο 210 7755080. 

  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία  

 

Με εκτίμηση  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Μαρία Γιακουμάκη      

Διευθύνων Σύμβουλος        Υπεύθυνη Έκθεσης   

      

mailto:info@greatexhibitions.gr
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  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PROWINE CHINA 2015 

Α.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Άρθρο 1 Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στη διεθνή έκθεση PROWINE CHINA 2015 γίνεται μετά από 

Αίτησή της, η οποία υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, όπως αυτά αποτυπώνονται 

στην πρόσκληση συμμετοχής της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting. Η συμμετοχή 

εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρείας και υπό τον όρο ολοσχερούς καταβολής 

της προκαθορισμένης προκαταβολής που αναφέρεται στη πρόσκληση συμμετοχής εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας. 

Άρθρο 2  Την ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα και την ορθότητα των στοιχείων που 

αναφέρονται στην Αίτηση συμμετοχής  καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, φέρει η επιχείρηση που 

συμπληρώνει την αίτηση. 

Άρθρο 3 Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από την GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting και 

καταβάλλεται από την επιχείρηση - Εκθέτη σε δύο (2) δόσεις ήτοι: 

α) Προκαταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής  

β) Η εξόφληση του υπολοίπου 65% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 31/7/2015 και μετά την 
οριστικοποίηση των τμ και του χώρου που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη.  

Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το τέλος της έκθεσης και ο αναλογούν ΦΠΑ 23% θα καταβληθεί με την 
τιμολόγηση.   

Το ποσό πληρωμής προκύπτει ως εξής:  

Τμ Χ κόστος / τμ  

Β.  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 4 Ο Εκθέτης υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί 

προβλέπονται από την  GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting και τον Διοργανωτή της Διεθνούς  

Έκθεσης, τόσο στη φάση της οργάνωσης, όσο και κατά τη διεξαγωγή της. Με την υποβολή της αίτησης 

συμμετοχής και τον παρόντα κανονισμό να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, ο Εκθέτης δηλώνει ρητά ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.   

Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ 

Άρθρο 5 Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του 

εκθέτη : 

α) Όταν δεν καταβάλλει το σύνολο της προβλεπόμενης προκαταβολής εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας 

β) Όταν, μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος 

συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή. 
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γ)  Εφόσον ο  εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. 

Στην περίπτωση αυτή η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα, και η 

Επιχείρηση – Εκθέτης συναινεί στο εξής για την παρακράτηση του συνόλου του ήδη καταβληθέντος ποσού, 

για κάλυψη των δαπανών στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της. 

Δ.  ΑΚΥΡΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting 

Άρθρο 6 Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της 

συμμετοχής της στην έκθεση εν γένει, εφόσον, είτε συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση 

της, είτε σε ειδικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting 

θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει έγκαιρα τους Εκθέτες, επιστρέφοντάς τους  το συνολικό 

ποσό που ήδη έχουν καταβάλει,  ο δε Εκθέτης αναγνωρίζει στο εξής ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ή 

αξίωση  από την GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting. 

Ε.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ 

Άρθρο 7    Ο Εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο κατόπιν υποβολής στην 

Εταιρεία εγγράφου αιτήματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της 

προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 3α, τότε και δύναται να διεκδικήσει την επιστροφή της καταβληθείσας 

προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής με αίτημα επιστροφής 

της καταβληθείσας προκαταβολής, ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα επιστροφής της 

προκαταβολής,  ο δε Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην GREAT – Trade Exhibitions & Exports – 

Consulting τις δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει ή καλείται να καλύψει για λογαριασμό του 

Εκθέτη  (με βάση τον κανονισμό της Έκθεσης όπως π.χ. ενοίκιο stand, καταχώριση στον επίσημο κατάλογο 

της Έκθεσης, κ.λπ.). 

 Αν η εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω ακύρωση της συμμετοχής Εκθέτη γίνει αφότου έχει ανατεθεί η 

κατασκευή του περιπτέρου, η προβολή της συμμετοχής ή και άλλες ενέργειες που αφορούν στην συμμετοχή 

του Εκθέτη, ο Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και την αντίστοιχη δαπάνη της Εταιρείας επί των  

προαναφερόμενων ενεργειών.   

ΣΤ.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 8 Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting προθεσμίας, δεν αναλαμβάνει το κόστος 

της μεταφοράς των εκθεμάτων για την έκθεση και ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη παράδοση των 

εκθεμάτων στα περίπτερα των εκθετών.  

Η.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 12       Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα 

Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 


