ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΠΟ 2.800 €
Η εταιρεία GREAT– Trade Exhibitions & Exports- Consulting με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε
στην διεθνή έκθεση για τα τρόφιμα, την επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων και την αγροτική
παραγωγή IRAQ AGROFOOD που θα λάβει χώρα στo Ερμπίλ για 8η συνεχόμενη χρονιά από 16 έως 19
Νοεμβρίου 2015. Η εταιρία μας είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος της IRAQ AGROFOOD για την
Ελλάδα και συντονίζει για πρώτη φορά μια οργανωμένη, συλλογική ελληνική συμμετοχή.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η αγορά του κλάδου των τροφίμων του Ιράκ συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα που καθιστούν την
διεθνή έκθεση IRAQ AGROFOOD μια ελκυστική επιλογή για τον Έλληνα επιχειρηματία.
Α) Ο πληθυσμός του Ιράκ ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια, με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει μόλις
το 20% των διατροφικών του αναγκών. Οι ιρακινοί σταδιακά υιοθετούν δυτικού τύπου διατροφικές
συνήθειες, εισάγοντας στην διατροφή τους προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, προϊόντα διαίτης,
βιολογικά κ.α.
Β) Ο κλάδος των τροφίμων αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της ιρακινής
οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Κουρδιστάν όπου και πραγματοποιείται η έκθεση, ο
κλάδος τροφίμων παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 25% ετησίως.
Γ) Το Ερμπίλ θεωρείται η βόρεια πύλη του Ιράκ, αποτελώντας το κυριότερο διαμετακομιστικό κέντρο
για την ευρύτερη περιοχή.
Δ) Σε πολλές κατηγορίες του κλάδου των τροφίμων παρουσιάζονται μόνιμες ελλείψεις, ανεκπλήρωτη
ζήτηση για προϊόντα και ανάγκη για συγκεκριμένα είδη. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Έλαια, προϊόντα
επεξεργασμένης ντομάτας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ρύζι, τσάι, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικάχυμοί, προϊόντα κρέατος, πουλερικά κ.α.
Μελετώντας αυτές τις πραγματικότητες και τάσεις και δεδομένης της ελλιπούς παρουσίας ελληνικών
επιχειρήσεων στην αγορά του Ιράκ, η GREAT αποφάσισε να συμπεριλάβει στο επιχειρησιακό της
πρόγραμμα την IRAQ AGROFOOD 2015, την σημαντικότερη έκθεση του κλάδου στην χώρα. Σε
συνεργασία και με την υποστήριξη της IFP Group, της μεγαλύτερης εταιρείας διοργάνωσης εκθεσιακών
γεγονότων στον αραβικό κόσμο, η GREAT παρέχει για μια ακόμα φορά στον Έλληνα παραγωγό την
πρόσβαση σε μια στοχευμένη, ουσιαστική και αποτελεσματική εξαγωγική πλατφόρμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο site της έκθεσης:
www.iraqagrofood.com καθώς και στο συνημμένο Νο1.
GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C.
Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: Φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, αρτοσκευάσματα, κατεψυγμένα προϊόντα, γλυκά, σοκολάτες, σνακς, σάλτσες,
βότανα, μπαχαρικά, μέλι, μαρμελάδες, παγωτά, χυμοί, κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, δημητριακά,
άλευρα, γάλα, τυρί, γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο, έτοιμα γεύματα, ρύζι, εμφιαλωμένο νερό,
τσάι, καφές, αφεψήματα, αναψυκτικά καθώς επίσης προϊόντα όπως παιδικές τροφές, βιολογικά και
προϊόντα διαίτης και υγιεινής διατροφής, προϊόντα halal κα.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η διεθνής έκθεση IRAQ AGROFOOD θα προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού εισαγωγέων,
επαγγελματιών λιανικής, διανομέων και χονδρεμπόρων, αλυσίδων super markets, υπεραγορών,
υπηρεσιών catering, εστιατορίων, καφέ, ξενοδοχείων κ.ά.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2015
Η GREAT– Trade Exhibitions, η αποκλειστική αντιπρόσωπος της IRAQ AGROFOOD για την Ελλάδα,
έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στον κεντρικό διάδρομο της έκθεσης για την συμμετοχή των
Ελλήνων εξαγωγέων του κλάδου (βλ Συν.3 Floorplan). Μέσα από μια λειτουργική και οργανωμένη
ελληνική συμμετοχή, η GREAT- Trade Exhibitions σας προσφέρει μια επιτυχημένη προβολή των
προϊόντων σας.
Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη διεθνή έκθεση
IRAQ AGROFOOD τον Νοέμβριο του 2015 με κόστος συμμετοχής:

Α) Για ενοικίαση χώρου το κόστος είναι 300$/τμ για την κατασκευή custom-made
περιπτέρου της επιλογής σας . Ελάχιστη ενοικιαζόμενη επιφάνεια 15 τ.μ.
Β) Για ενοικίαση προκατασκευασμένου περιπτέρου (Shell Scheme Stand) το κόστος
ανέρχεται στα 350$/τ.μ με ελάχιστη ενοικιαζόμενη επιφάνεια 9 τ.μ.

GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C.
Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι τιμές που αναφέρονται αποτελούν το επίσημο κόστος από την διοργανώτρια εταιρεία. Η
τιμολόγηση γίνεται απευθείας από εκείνη και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Παρακαλώ δείτε το
συνημμένο Νο2 για το application form και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. Η αποστολή του
application form θα πρέπει να κοινοποιείται και σε εμάς στο e-mail: info@greatexhibitions.gr.
Στο συνημμένο Νο1 θα βρείτε όλο το πληροφοριακό υλικό σχετικά με την IRAQ AGROFOOD και στο
συνημμένο Νο3 το floorplan της έκθεσης, που ενδέχεται να τροποποιηθεί αναλόγως του τελικού
συνόλου των συμμετοχών.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει επίσης:
1. Παρουσία στελεχών της GREAT – Trade Exhibitions & Exports για την εύρυθμη λειτουργία της
συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της έκθεσης (Προϋπόθεση η συγκέντρωση πέντε τουλάχιστον εκθετών).
2. Προνομιακή θέση στον κεντρικό διάδρομο της έκθεσης (βλ συνημμένο 3. Floorplan).
3. Ενοίκιο χώρου με ή δίχως κατασκευή ‘’ Shell Scheme Stand” (βλ. συνημμένο Νο2).
4. Βασικός εξοπλισμός περιπτέρου (βλ. συνημμένο Νο2).
5. Παροχή στοιχείων για την αγορά.
6. Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (Βλ. συνημμένο Νο2, “General
Terms & Conditions”, παράγραφος 3)
Α) Σε περίπτωση που προκύψει εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς των Ελλήνων εκθετών για
αναβαθμισμένου τύπου περιπτέρου πέραν της στάνταρ κατασκευής, η διαφορά στο κόστος θα
τιμολογηθεί από την GREAT και θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α.
Β) Σε περίπτωση δε που προκύψει ενδιαφέρον από πλευράς των Ελλήνων εκθετών για τιμολόγηση
από την GREAT- Trade Exhibitions, αυτό θα καταστεί δυνατόν με τις ανάλογες επιβαρύνσεις (Φόρος,
Φ.Π.Α) και οι αντίστοιχες πληρωμές (50% προκαταβολή - 50% εξόφληση) θα πραγματοποιηθούν σε
λογαριασμό της GREAT.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των
προϊόντων τους αυτόνομα ή σε μαζική αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT –Trade
Εxhibitions. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν περιλαμβάνονται κόστη
μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα ενημερωθείτε άμεσα, έτσι ώστε να
έχετε τον χρόνο να αποφασίσετε τον τρόπο μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων σας στην έκθεση.
Να σημειώσετε ότι για το κόστος της μαζικής μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας από την
συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία.
GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C.
Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής όπως περιγράφονται στο συνημμένο Νο2.
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και
την αντίστοιχη προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής της. Η καταβολή θα πρέπει να
γίνει ως εξής:
α) Προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής.
β) Η εξόφληση του υπολοίπου 50% του ποσού συμμετοχής μέχρι και 1 μήνα πρίν την έναρξη της
έκθεσης (μέχρι 16 Οκτωβρίου 2015).
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση
συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας
(με την αιτιολογία: Participation in IRAQ AGROFOOD 2015) :
Beneficiary:
Bank Name:
Bank Address:

Tel:
Account Number:
IBAN:
Swift Code:

Simpson Events Marketing Ltd
Bank Audi sal
Ashrafieh, Main branch, Sofil Center,
Charles Malek Avenue, Beirut – Lebanon
PO Box 11 – 256 Beirut
+961 1 200250/1/2/3/4/5
328410 461 002 009 01 USD
LB56 0056 0003 2841 0461 0020 0901
AUDBLBBX

Συμπληρώσετε και στείλτε και σε εμάς τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής σας καθώς και την απόδειξη
προκαταβολής 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

Νίκος Μπίσσας

Διευθύνων Σύμβουλος

Υπεύθυνος Έκθεσης

GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C.
Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

Company address as entered in the commercial register
C.R:
Manager:

Space CONTRACT FORM
THE 9TH International Trade Exhibition FOR AGRICULTURE, FOOD, FOOD
PROCESSING AND PACKAGING

Position:
Company:
Street:
P.O. Box:
Postcode, City:

16 - 19 November 2015

Country:
Telephone:

ERBIL INTERNATIONAL FAIR GROUND
ERBIL - kurdistan region, IRAQ

Fax:
E-mail:

Space & Stand FITTINGS Requirements:

Website:

INSIDE AREA

EXHIBITION COORDINATOR

Please enter here the details of the person who will be coordinating your exhibition participation

Name:

Space Type

Price in
US$ / SQM

Space
Requested

Space Only

300

x

m

Stand Fittings

350

x

m

160

x

m

Total SQM

Total Price
US$

Company:
Telephone:
Fax:

OUTSIDE AREA

E-mail:

Space Only

INSIDE Area
1 Space Only
(Minimum space 15 sqm)

Total Price
• Bare-floor space
• Build your own stand

2 Inside Space with
Organizers Stands Fittings *

US$ 300 per SQM
US$ 350 per SQM

AT THE FOLLOWING PAYMENT TERMS:
• 50% on application of either items above

US$

• Balance due 1 month prior to show opening

US$

TOTAL: US$ _______________

(Minimum space 9 sqm)

Payment to be made by Cheque or Bank Transfer as follows:

2 wall shelves
1 table
2 chairs
carpet flooring
aluminum system
white panel
fascia board with
exhibitor name
13 Amps Outlet
1 spotlight for every 3sqm

Perspective View

OUTSIDE AREA
3
Space Only

Location Plan

Beneficiary: Simpson Events Marketing Ltd
Bank Name: Bank Audi sal
Bank Address: Ashrafieh, Main branch, Sofil Center,
Charles Malek Avenue, Beirut – Lebanon
PO Box 11 – 256 Beirut
Tel: +961 1 200250/1/2/3/4/5
Account Number: 328410 461 002 009 01 USD
IBAN: LB56 0056 0003 2841 0461 0020 0901
Swift Code: AUDBLBBX
Description of Exhibits:

• Bare-floor space
• Build your own stand

US$ 160 per SQM

*Note: Please refer to the show Exhibition Manual for details about the furniture
and electricity packages for spaces larger than 9sqm.

We agree to abide by and be subject to the Rules and Regulations
set out overleaf and in the exhibitors’ manual, receipt of which we
hereby acknowledge and any amendments which may be made by
the Organisers or relevant authorities. We agree to pay the above
total amount as per the agreed mode of payment
Signed by:

Organizers:

www.iraqagrofood.com

Position:
Signature:

Date:

Company Seal:

Please sign this form and return it to the following address:
IFP Group
Building #57, 801 Str., Hazmieh, ML12103, P.O. Box: 55576, Beirut - Lebanon ,
Tel: +961 5 959111, Fax: +961 5 959888, Email: rania.houjaij@ifpexpo.com

Accepted for and on behalf of the Organizers:
(To be completed by the Organizers)
Stand No:

Signature:

Date:

General Terms & Conditions
1. Application for space at the Exhibition shall be made on the form overleaf and shall be duly signed by the authorized person for and on behalf of
the Exhibitor. Following the receipt of the SAF together with the down payment, the Organizer reserve the right to refuse any SAF at their absolute
discretion without necessarily giving the reasons for such refusal.
2. Unless otherwise agreed overleaf, the payment schedule for the booked space is as follows:
• 50% upon signature of SAF.
• 50% by date specified on the SAF.
Where the SAF is signed after the final payment date specified on the SAF, the total amount shall be due and paid with the SAF. This total paid
amount is for the booked space, details of which are set out overleaf. Exhibitor will not be allowed to enter or take over their space or stands if the
payment terms specified on the SAF are not fully honored.
Interest at a rate of 1% per month shall be charged on all outstanding amounts for a period exceeding 14 (fourteen) days after the due date of
payment until settlement is made.
3. Any additional equipment and or services, such as but not limited to furniture, power supply, telephone lines, ordered by the Exhibitor, shall be
invoiced separately.
4. In case the Exhibitor cancels or requests to cancel his space booking, he shall be liable to pay the full or part of the amount agreed overleaf
according to the following terms:
• 50% of total amount if the cancellation occurs at 90 days prior to the exhibition’s opening date.
• 70% of total amount if the cancellation occurs at 30 days prior to the exhibition’s opening date.
• 100% of total amount if the cancellation occurs within 30 days prior to the exhibition’s opening date.
The cancellation request should be addressed in writing by the Exhibitor to the concerned person (s) working at the Organizer. In addition to the
cancellation charges, when applicable, the Exhibitor shall be liable for any specific consequent amount incurred by the Organizer on behalf of
the Exhibitor.
5. If the Exhibitor fails to exhibit for any reason he shall be liable to settle the full amount specified in the SAF plus any additional amount (s) incurred
by the Organizer on behalf of the Exhibitor.
6. In the event the Exhibitor declares bankruptcy or is in receivership and or being liquidated, the SAF shall be rescinded at Exhibitor’s responsibility
and all monies paid by the Exhibitor will be retained by the Organizer as their absolute right.
7. At all times, the Organizer and all who are associated with him shall not be liable at all for the safety of the Exhibitor, his staff, agents, contractors or
attendees, nor shall be liable for any exhibits, articles or any other property of whatever kind brought into the Exhibition by Exhibitor, his servants,
agents, contractors or invitees or members of the public. In all cases, the maximum liability the Organizer shall hold toward the Exhibitor, whether
contractual or non-contractual, shall not exceed the value of the SAF.
8. These General Terms and Conditions shall govern the relationship between the Organizer and the Exhibitor and shall apply to all the services,
whether current or future, that shall be rendered by Organizer to Exhibitor unless otherwise provided for in a separate agreement. The Organizer
reserves the right to alter, add to, or amend any of these conditions, and the decision of the Organizer is binding should any disagreement on the
interpretation of these regulations arise.
9. Exhibitor shall ensure that they are fully covered by an insurance policy including, but not restricted to, all risks insurance on their property,
exhibits or articles brought to the exhibition, or any kind of public liability and comprehensive protection against any loss or damage caused by
any circumstance whatsoever whether by reason of fire, water, theft, accident or any other cause. The Exhibitor shall insure against, indemnify and
hold the Organizer harmless in respect of all amounts, claims, demands and expenses to which the Organizer may in anyway be subject as a result
of any loss or injury arising to any person (including members of the public or the Organizer’ staff, agents or contractors) or property howsoever
caused as a result of any act or default of the Exhibitor, his servants, agents or contractors or invitees. If the Organizer so demand the Exhibitor
shall provide proof to the Organizer that the Exhibitor has adequate insurance cover acceptable by the Organizer. Exhibitor must ensure that his
temporary staff and the staff of his servants, agents or contractors are insured against claims for workmen’s compensation. The period for which
such insurance shall be maintained shall run from the time the Exhibitor and/or any of his servants, agents or contractors first enter the Exhibition
grounds, and until the Exhibitor and any of his servants, agents or contractors leave the grounds at the end of the event period and all his exhibits
and property have been removed.
10. The Organizer shall not in any event be held responsible for any restrictions or conditions which prevent the construction, erection, completion,
alteration or dismantling of stands or the entry, placement or removal of exhibits or for the failure of any service or amenities provided by the hall
landlords or other third parties.
11. The contracted party for a pavilion is responsible for ensuring that all exhibitors within the pavilion are fully aware of, and agree to abide by these
General Terms and Conditions and by the Rules and Regulations of the Venue.
12. The Exhibitor must not transfer, dispose of, part with or otherwise sublet all or any part of his exhibition space, whether for financial consideration
or otherwise. The Exhibitor must, if he is an agent, distributor or licensee, mention at the time of Application the names of the Principles whom he
shall represent during the exhibition. This does not prohibit an Exhibitor displaying the products of a principal for whom he becomes a distributor
or licensee after the time of Application, with the prior written permission of the Organizer.
13. The Organizer shall not be liable to the Exhibitor by reason of any cancellation or part-time opening of the exhibition, either in whole or in part,
for any non-performance of their obligations under this Application or any amendments or alterations to all or any of the Rules and Regulations
of the exhibition in each case to the extent that such occurrence is due to any circumstances not within the control of the Organizer.
14. If the Organizer does not exercise, or takes time in exercising, any of its rights set under this Agreement, this shall not constitute by any means a
waiver by the Organizer of that particular right.
15. These General Terms and Conditions shall be governed by the Lebanese laws and the courts of Beirut shall have exclusive jurisdiction to decide
on any dispute arising out or in connection with the agreement.

