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Η Promo Solution  μετά απο τθν απόλυτα επιτυχθμζνθ ςυμμετοχι ςτθ Δ.Ζκκεςθ PLMA Amsterdam 
2016, ςασ καλεί να ςυμμετάςχετε ςτθν Δ.Ε. PLMA CHICAGO – WORLD OF PRIVATE LABEL TRADE 
SHOW, τθν μεγαλφτερθ ςυνάντθςθ παραγωγών Ιδιωτικισ Ετικζτασ ςτισ Η.Π.Α. τα τελευταία 30 
χρόνια, θ οποία κα διεξαχκεί ςτισ 13-15 Νοεμβρίου 2016 ςτο ικάγο ςτο εκκεςιακό κζντρο 
Rosemont Convention Center. 

Η δυναμικι ςυμμετοχι μασ ςτθν ζκκεςθ ξεκινά και πάλι ζπειτα απο ζνα διάςτθμα απουςίασ 
κακϊσ ακολουκοφμε το ενδιαφζρον των Ελλινων εκκετϊν και ςυνδράμουμε με κάκε τρόπο ςτθν 
προςπάκεια τουσ για αποτελεςματικι εξωςτρζφεια. Η επιτυχθμζνθ οργάνωςθ ελλθνικϊν 
ςυμμετοχϊν ςε εκκζςεισ ςτθν Β. Αμερικι ςτο παρελκόν, όπωσ PLMA CHICAGO και FANCY FOOD  
αποτελεί εγγφθςθ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν προςεχι ζκκεςθ. 

τοιχεία Ζκκεςθσ 

 Νο 1 ζκκεςθ με αγοραςτζσ Ιδιωτικισ ετικζτασ ςτθν Αμερικι και τον Καναδά.

 Αγοραςτζσ απο : S/M, drug stores, convenience stores, supercenters.

 1.300 εκκζτεσ απο 40 χώρεσ του κόςμου.

 5.000 επιςκζπτεσ.

Η ςυμμετοχι των επιχειριςεων ςτθν παραπάνω ζκκεςθ δίνει τθν ευκαιρία για επαφζσ με τουσ 
αγοραςτζσ από όλεσ τισ μεγάλεσ αλυςίδεσ supermarkets, supercenters, drug chains, convenience 
stores αλλά και γενικά χονδρεμπόρουσ και ειςαγωγείσ που αναηθτοφν νζουσ προμθκευτζσ, 
καταςκευαςτζσ και παραγωγοφσ για να υλοποιιςουν τα προγράμματά τουσ για τθν πϊλθςθ 
προϊόντων με τθν δικι τουσ ετικζτα.  
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Ασ ςθμειωκεί το μερίδιο αγοράσ των προϊόντων με ιδιωτικι ετικζτα ςτο ςφνολο των πωλιςεων 
λιανικισ ςτθν αμερικάνικθ αγορά αυξάνεται ςυνεχώσ ςε αξία και ςε όγκο ζχει ιδθ φκάςει το 
25% των ςυνολικών πωλιςεων προϊόντων. φμφωνα με ζρευνεσ, ο μζςοσ αμερικάνοσ 
καταναλωτισ πιςτεφει ότι τα προϊόντα με Ιδιωτικι ετικζτα είναι εφάμιλλα των προϊόντων με 
γνωςτζσ ετικζτεσ ενώ περιςςότεροι από 85% των καταναλωτών, διλωςαν ότι αγοράηουν 
προϊόντα με τισ μάρκεσ των καταςτθμάτων.  
 
Μια περιλθπτικι και άκρωσ ενδιαφζρουςα ζρευνα για τα προϊόντα Ιδιωτικισ Ετικζτασ μπορείτε να 
βρείτε ςτον εξισ ςφνδεςμο: http://plma.com/storeBrands/marketprofile2016.html.  

  
ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΣΣΑΑ    
 
Σα προϊόντα που προβάλλονται και αποτελοφν αντικείμενο διαπραγματεφςεων για πϊλθςθ 
ιδιωτικισ ετικζτασ ανικουν ςε δφο κφριεσ κατθγορίεσ: 
 
 Α) Food Section -  Σρόφιμα (ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι κατθγορίεσ:φρζςκα, κατεψυγμζνα, 
ςυςκευαςμζνα, ζτοιμα γζυματα κτλ), Ποτά (αλκοολοφχα, αναψυκτικά, χυμοί κτλ)  
 
Β) Non Food Section - Προϊόντα κακαριότθτασ ςπιτιοφ, απορρυπαντικά, προςωπικισ υγιεινισ, 
ομορφιάσ, είδθ ςυςκευαςίασ, είδθ κιπου και είδθ φροντίδασ αυτοκινιτου, χαρτικά, μπαταρίεσ, 
πλαςτικά και γενικά όλα τα προϊόντα που μποροφν να πωλθκοφν με ιδιωτικι ετικζτα από αλυςίδεσ 
καταςτθμάτων και χονδρεμπόρουσ. 
 
 Η προβολή των προϊόντων γίνεται ςε διαφορετικζσ αίθουςεσ με ςαφή διαχωριςμό τροφίμων (Food 
Section) και μη τροφίμων (Non Food Section) με ςκοπό την διευκόλυνςη του επιςκζπτη. 
 

  

  

ΠΠΡΡΟΟΩΩΘΘΗΗΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕ  ΚΚΑΑΣΣΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΗΗ  
 
Κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ λαμβάνουν χϊρα κάποιεσ ξεχωριςτζσ ενζργειεσ 
που βοθκοφν ςτθν περαιτζρω προϊκθςθ των προϊόντων ςασ: 
 

 New Product Expo: Μπορείτε να εκκζςετε τα νζα προϊόντα ςασ ςε ειδικά διαμορφωμζνο 
χϊρο και ςε κεντρικι τοποκεςία τθσ ζκκεςθσ. Η επιλογι των προϊόντων γίνεται με βάςθ το 
πόςο καινοτόμα είναι. 

 Online Show Preview & PLMA Matchmaker: Ζχετε τθν δυνατότθτα μζςα από τθν 
ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία (online μζςω του portal τθσ ζκκεςθσ) να ανακοινϊςετε τα νζα ςασ 
προϊόντα. Επίςθσ ςε περίπτωςθ που κάποιοσ αγοραςτισ ενδιαφζρεται για το προϊόν ςασ 
μπορεί να προγραμματίςει κάποια ςυνάντθςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ μζςω τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ.  

 Show Floor Navigator: Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ αγοραςτζσ να αναηθτιςουν προϊόντα ι 
εκκζτεσ μζςω smartphones. 

 Preliminary Buyers List: Περίπου 30 θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ μπορείτε να βρείτε ςτο 
portal τθσ PLMA μια λίςτα με εκπροςϊπουσ λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου που κα 
παρευρεκοφν ςτθν ζκκεςθ, με ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ για να κανονίςετε κάποια 
ςυνάντθςθ μαηί τουσ.  

 Seminars and Special Events: τθν παραμονι τθσ ζκκεςθσ (12 Νοεμβρίου) κα διοργανωκοφν 
ςεμινάρια και εκδθλϊςεισ ςτα οποία οι εκκζτεσ ζχουν δικαίωμα δωρεάν ςυμμετοχισ.    

 Καταχώρθςθ ςτον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ όλων των ςτοιχείων και των προϊόντων. Τπάρχει 
επίςθσ θ δυνατότθτα διαφθμιςτικισ καταχϊρθςθσ με επιπλζον κόςτοσ.  

 Πρόςκλθςθ αγοραςτών του κλάδου ςτα περίπτερα τθσ Promo Solution. 

http://plma.com/storeBrands/marketprofile2016.html
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ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Σο κακαρό κόςτοσ ςυμμετοχισ για τθν ςυλλογικι ςυμμετοχι του 2016 ανζρχεται ςε: 
Περίπτερο 9 m² (3x3μ.) 4.500 $ 

Περίπτερο 18 m² (3x6μ.) 7.300 $ 
 
 

Τα παραπάνω κόςτη θα καταβληθοφν απευθείασ ςτουσ οργανωτζσ και θα τιμολογηθοφν απο 
τουσ ίδιουσ. Δε θα χρεωθεί Φ.Π.Α. 

 
Κόςτοσ υποςτήριξησ ςυμμετοχήσ απο την Promo Solution 

500 €/ ςυμμετοχή & Ελληνικόσ ΦΠΑ. 
 

τα παραπάνω κόςτθ ςυμμετοχισ δεν περιλαμβάνεται θ ετιςια ςυνδρομι των 1.000 € προσ 
τον φνδεςμο Παραγωγών Ιδιωτικισ Ετικζτασ (PLMA - Private Label Manufacturing 

Association) που κα πρζπει κάκε επιχείρθςθ να κατακζςει ςτθν ζκκεςθ απευκείασ μετά 
από ςχετικι ειδοποίθςθ του υνδζςμου. ε περίπτωςθ που ζχετε ιδθ λάβει μζροσ ςτθν 

ζκκεςθ PLMA Amsterdam 2016 τότε δεν χρειάηεται να καταβάλετε εκ νζου τθν ςυνδρομι 
αυτι! 

 
  

ΠΠΡΡΟΟΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΕΕ  

  
 Εξαςφάλιςθ & Ενοίκιο εκκεςιακοφ χώρου ςτον ενιαίο χϊρο των διεκνϊν ςυμμετοχϊν.  
 Καταςκευι περιπτζρου με πλιρθ εξοπλιςμό.  

Σο περίπτερο των 9 τ.μ. περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλιςμό: 
 

 
 

 Σοιχοποιία δομισ αλουμινίου με πάνελ μελαμίνθσ. 

 Γκρι μοκζτα ςτο δάπεδο.(περιλαμβάνεται κακθμερινόσ κακαριςμόσ.) 

 1 info desk. 

 3 ράφια. 

 1 ςτρογγυλό τραπζηι με 3 καρζκλεσ. 

 Καλάκι αχριςτων. 

 Μετώπθ με τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ. 
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 Οργάνωςθ και αρωγι τθσ αεροπορικισ μεταφοράσ και εκτελωνιςμοφ των εκκεμάτων ςασ (το 

κόςτοσ κα επιβαρφνει τον κάκε εκκζτθ -δεν περιλαμβάνεται ςτο παραπάνω κόςτοσ 
ςυμμετοχισ- και κα διαμορφωκεί ανάλογα με τον ςυνολικό όγκο των αποςτελλομζνων). 
Σημειώνουμε επίςησ ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επιςτροφή εκθεμάτων ή διαφημιςτικοφ 
υλικοφ μετά το πζρασ τησ ζκθεςησ.  

 Λειτουργικζσ δαπάνεσ (ςφνδεςθ και κατανάλωςθ θλεκτρικοφ για τον φωτιςμό του περιπτζρου, 
κακαριςμόσ, φφλαξθ) 

 Παροχι εμφιαλωμζνων νερών, αναλωςίμων (ποτιρια, καφζσ, γαλατάκια, κακαριςτικά, μπλοκ 
επαφϊν κτλ.) κακϊσ και καφετιζρασ ςε όποιον εκκζτθ  επικυμεί για το περίπτερό του.   

 QR Code: παραγωγι αυτοκόλλθτων κωδικϊν QR (Quick Reference) οι οποίοι μποροφν να 
τοποκετθκοφν όπου επικυμεί ο κάκε εκκζτθσ ζτςι ϊςτε οι κάτοχοι ζξυπνων ςυςκευϊν 
(smartphones, tablets κτλ.) να ζχουν τθν δυνατότθτα με μια απλι ςάρωςθ του QR code, να 
οδθγοφνται κατευκείαν ςτα ςτοιχεία τθσ εταιρίασ.  

 Άριςτο service, υποςτιριξθ και διοικθτικι μζριμνα από ζμπειρο προςωπικό τόςο κατά τθν 
προετοιμαςία όςο και κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ.  

 Εξαςφάλιςθ πρόςκετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνςθ του εκκζτθ, όπωσ: ενοικίαςθ 
ψυγείων, LCD & Plasma οκόνεσ & DVD, ιδιαίτερουσ διερμθνείσ, βοθκθτικό προςωπικό, 
εκτφπωςθ αφιςϊν (με τθν προχπόκεςθ αποςτολισ του κατάλλθλου δθμιουργικοφ ςτθν εταιρία 
μασ τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ εκκζςεωσ) κλπ. 

 
 
 
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 εκθζτησ διατηρεί το δικαίωμα ακφρωςησ τησ ςυμμετοχήσ του μόνο όταν αυτή γνωςτοποιηθεί 
ςτην PROMO SOLUTION εγγράφωσ εντόσ 5 θμερών από την ημερομηνία καταβολήσ τησ 
προκαταβολήσ, Από εκεί και μετά υποχρεοφται να καταβάλει ςτην PROMO SOLUTION τισ δαπάνεσ 
τισ οποίεσ ζχει ήδη πραγματοποιήςει ή ζχει δεςμευθεί (με βάςη τον κανονιςμό τησ ζκθεςησ) να 
πραγματοποιήςει για λογαριαςμό του εκθζτη (ενοίκιο χώρου, καταχώριςη ςτον κατάλογο τησ 
ζκθεςησ, κ.λπ.). Επίςησ εάν η ακφρωςη τησ ςυμμετοχήσ γίνει ςε διάςτθμα μικρότερο των 2 μθνών 
από την ζναρξη τησ ζκθεςησ, ο εκθζτησ υποχρεοφται να καταβάλει και το αντίςτοιχο κόςτοσ τησ 
καταςκευήσ του περιπτζρου. 
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομζνων, παρακαλοφμε να ςυμπλθρώςετε και μασ 
αποςτείλετε τθν ςυνθμμζνθ διλωςθ-ςφμβαςθ ςυμμετοχισ με φαξ το αργότερο μζχρι 10.9.2016.   

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ςυνεννοιςεισ , μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα: 

τθλ 210-9630630, 210-9690720,  fax 210-9603142, e-mail: info@promosolution.net. 
 
 

Νάςοσ Πίγκοσ  Πζτροσ Πίγκοσ 
Γενικόσ Διευκυντισ  International Exhibitions Director 
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
ΣΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΣΙΚΕΣΑ 

PPLLMMAA  CCHHIICCAAGGOO  22001166  ––  WWOORRLLDD  OOFF  PPRRIIVVAATTEE  LLAABBEELL 
ΙΚΑΓΟ, 13-15.11.2016 

 

     ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ: 

Δ/ΝΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: 

ΣΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΤ: ΑΦΜ: 
 

     ΣΤΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:            m2 ΓΩΝΙΑ           
 

    ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΚΟΣΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 

Σο κακαρό κόςτοσ ςυμμετοχισ για τθν ςυλλογικι ςυμμετοχι του 2016 ανζρχεται ςε: 
Περίπτερο 9 m² (3x3μ.) 4.500 $. 

Περίπτερο 18 m² (3x6μ.) 7.300 $. 
Στα παραπάνω κόςτη δε θα χρεωθεί Φ.Π.Α καθώσ θα τιμολογηθοφν απο τουσ Αμερικάνουσ 

οργανωτζσ. 
Κόςτοσ υποςτιριξθσ ςυμμετοχισ  

500 € πλζον Ελληνικό ΦΠΑ/ ςυμμετοχή. Θα τιμολογηθεί απο την Promo Solution. 
Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: ενοίκιο χϊρου, καταςκευι περιπτζρου, οργάνωςθ τθσ 
αεροπορικισ μεταφοράσ και εκτελωνιςμοφ των εκκεμάτων (το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ δεν 
περιλαμβάνεται), εγκατάςταςθ και κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τον φωτιςμό του 
περιπτζρου, κακαριςμόσ περιπτζρου, τεχνικι και διοικθτικι υποςτιριξθ από τθν Promo Solution και 
λοιπζσ παροχζσ όπωσ αναφζρονται αναλυτικά τθν πρόςκλθςθ-εγκφκλιο ςυμμετοχισ τθσ 27.5.2016.  

Η καταβολι του κόςτουσ υποςτιριξθσ κα πραγματοποιθκεί με τθν Αίτθςθ υμμετοχισ. 
Η κατάκεςθ κα πρζπει να γίνει ςτο λογαριαςμό τθσ Promo Solution:  

ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228. 
 
ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
      

 

  
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ            ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 
 
            ΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                    ΦΡΑΓΙΔΑ 
 
    ΣΟΠΟ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                                   ΣΟΠΟ- ΗΜΕΡ/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 
υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν PROMO SOLUTION τισ δαπάνεσ τισ οποίεσ ζχει ήδη πραγματοποιιςει ι ζχει 
δεςμευθεί 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 και το 50% του κόςτουσ τθσ καταςκευισ του 
περιπτζρου. 


