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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ  

ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  &&  ΠΠΟΟΤΤΩΩΝΝ  

SSPPEECCIIAALLIITTYY  FFOOOODD  22001166  

ΝΝΤΤΟΟΥΥΜΜΠΠΑΑΙΙ,,  0077  ––  0099  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  

Αθήνα, 9.6.2016 

Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε με προνομιακούς χώρους και καλαίσθητες 

κατασκευές στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών SSppeecciiaalliittyy  FFoooodd  22001166, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στo Ντουμπάι των Η.Α.Ε. από τις 7 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. 

Η SSppeecciiaalliittyy  FFoooodd  22001166 διοργανώνεται για 10η συνεχή χρονιά στο Dubai World Trade 

Center, το γνωστό επιχειρηματικό κέντρο της Μέσης Ανατολής και κατάλληλο εφαλτήριο για 

είσοδο στις αναδυόμενες αγορές του Αραβικού κόλπου και της Βόρειας Αφρικής (την 

επονομαζόμενη και περιοχή MENA -Middle East & North Africa-) 

Η SSppeecciiaalliittyy  FFoooodd  22001166  διοργανώνεται από τη εταιρεία Dubai World Trade Centre 

(διοργανώτρια της μεγαλύτερης έκθεσης Τροφίμων & Ποτών της Μέσης Ανατολής, Gulf 

Food) που κατέχει την σημαντικότερη εμπειρία σε εκθέσεις Τροφίμων & Ποτών στην Μέση 

Ανατολή. Η διοργάνωση από τη D.W.T.C., αποτελεί και την κυριότερη εγγύηση για την 

εμπορική σημασία της έκθεσης SSppeecciiaalliittyy  FFoooodd  ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο στην 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

Η έκθεση αφορά όλη την αγορά των Gourmet & Speciality προϊόντων, από πρώτες ύλες μέχρι 

επεξεργασμένα και τελικά προϊόντα. Συγκεκριμένα στην έκθεση προβάλλονται:  

 gourmet προϊόντα όπως λάδι, ελιές, spreads, παξιμάδια κτλ,
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 γαλακτοκομικά προϊόντα,  

 βιολογικά και οργανικά προϊόντα 

 χυμοί, αναψυκτικά, μη αλκοολούχα ποτά. 

 προϊόντα ειδικής διατροφής, χωρίς ζάχαρη, χωρίς λακτόζη κτλ.  

 ροφήματα όπως καφές τσάι κτλ. 

 

Παράλληλα με την διεξαγωγή της SSppeecciiaalliittyy  FFoooodd  22001166, θα διεξαχθούν οι εκθέσεις 

Yummex  (Έκθεση Ζαχαρωδών και Σνακ), Gulf Food manufacturing (μηχανήματα 

παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων) και SEAFEX (θαλασσινά), γεγονός που μεγιστοποιεί 

τον αριθμό των επαγγελματιών του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων από την περιοχή που 

αναμένονται να παρευρεθούν στο εκθεσιακό κέντρο. 

 

Με τους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης του κλάδου των τελευταίων ετών για όλη την 

περιοχή τα τελευταία 4 χρόνια, η συμμετοχή στην έκθεση SSppeecciiaalliittyy  FFoooodd  22001166 αποτελεί 

μονόδρομο για όποια εταιρεία ενδιαφέρεται να αναπτύξει τις εξαγωγές της στην αγορά 

ζαχαρωδών της περιοχής αξίας περισσότερο από 300 εκ. AED ετησίως (πηγή: Euromonitor 

International).   

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Β2Β MEETINGS 

Σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης εκδήλωσης με b2b meetings και φέτος οι 

διοργανωτές της έκθεσης θα οργανώσουν b2b meetings μεταξύ εκθετών και hosted 

buyers. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στις 

αίθουσες της έκθεσης κατά τη διάρκεια της. Ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και η 

διαδικασία θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος συμμετοχής σε Ελληνικό συλλογικό περίπτερο ανέρχεται σε 588 € / τ.μ. Επίσης 

κάθε εκθέτης θα πρέπει να καταβάλει 140 € ως υποχρεωτική ασφάλιση και 285 € για την 

καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης και τον ηλεκτρονικό κατάλογο. Το κόστος της 

μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής και θα υπάρξει πρόσθετη 

επιβάρυνση.  Σύμφωνα με προηγούμενες συμμετοχές,  θα ανέλθει σε 7.5€ / kg για το ξηρό 

φορτίο ενώ για το νωπό ή κατεψυγμένο η χρέωση ανά κιλό θα είναι μεγαλύτερη.  Στα 

παραπάνω κόστη θα χρεωθεί ΦΠΑ.  

Η παραχώρηση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6 % επί του συνολικού 
κόστους.  
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Εξασφάλιση προνομιακού χώρου για την λειτουργία ενιαίου Ελληνικού συλλογικού 
περιπτέρου 

 Ενοίκιο χώρου 
 Κατασκευή συλλογικού περιπτέρου, ξυλοκατασκευή από μελαμίνη, με ιδιαίτερο 

σχεδιασμό και πλούσιο εξοπλισμό. Περίπτερο μέχρι 12τμ περιλαμβάνει: δάπεδο με 
μοκέτα, τοιχοποιία στα 4μ. με ελληνική σήμανση, αυτοκόλλητο λογότυπο της 
εταιρείας σας με διαστάσεις 2.00μ. * 1,5μ. Ύψος,    τραπέζι με 3 καρέκλες, 4 ράφια, 1 
counter και φωτισμός με προβολείς ψυχρού φωτισμού.  

 Δυνατότητα για τοποθέτηση έξτρα γραφικών με κόστος 60€/μ² 
 Οργάνωση της αεροπορικής μεταφοράς των εκθεμάτων. Το κόστος μεταφορά δεν 

περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής. Επισημαίνουμε ότι δεν θα οργανωθεί 
επιστροφή των διακοσμητικών στοιχείων ή προϊόντων στην Ελλάδα μετά την λήξη της 
έκθεσης.   

 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του 
περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου.) 

 Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων για την εύρυθμη λειτουργία του 
συλλογικού περιπτέρου (καφετιέρα, αναλώσιμα για προσφορά καφέ, υλικά 
καθαριότητας, τετράδια επαφών, διαφημιστικές τσάντες). 

 Καταχώρηση της επωνυμίας της επιχείρησής σας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της 
έκθεσης καθώς και καταχώρηση των στοιχείων σας στον έντυπο κατάλογο εκθετών. 

 Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την 
προετοιμασία της έκθεσης. 

 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, όπως: 
διερμηνείς, κατασκευή αποθήκης περιπτέρου, ενοικίαση ψυγείων, παροχή νερού, 
παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση LCD TV & DVD, σύνδεση Internet, βοηθητικό 
προσωπικό κλπ. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να μας αποστείλουν την συνημμένη 
δήλωση άμεσα λόγω μεγάλης ζήτησης της έκθεσης. 

 Να καταβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής το ποσό των 100 € / τ.μ., προκειμένου 
να οριστικοποιηθεί το κλείσιμο του χώρου. 

 Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της Promo Solution, 
ALPHA BANK 182-00-2320-000228, και είναι απαραίτητη για την κράτηση του χώρου. 
Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται η προκαταβολή. 

 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα καταβληθεί ως ακολούθως για διευκόλυνσή 
σας: Β’ δόση (40%) μέχρι 15 Ιουλίου 2016 - Εξόφληση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν  δεν 
εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν 
επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή.  
 
Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο όταν αυτή γνωστοποιηθεί στην 
PROMO SOLUTION εγγράφως εντός 5 ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, 
Από εκεί και μετά υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη 
πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη (ενοίκιο χώρου, 
καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.). Επίσης εάν η ακύρωση της συμμετοχής γίνει σε 
διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει 
και το 50% του κόστους της κατασκευής του περιπτέρου. 

 
Με εκτίμηση, 

 
Βασίλειος A.  Πίγκος 
Διευθυντής Μάρκετινγκ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

SSPPEECCIIAALLIITTYY  FFOOOODD  22001166    
ΝΤΟΥΜΠΑΙ, 07 - 09.11.2016 

  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ               

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:            m2 ΓΩΝΙΑ           
 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ /ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ      ΥΠΟΓΡΑΦΗ /ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
                                                                   
       ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                            ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
588 € / m2 & 140 € Insurance Fee & 285 € Καταχώρηση στον κατάλογο πλέον ΦΠΑ 

Το κόστος της αεροπορικής μεταφοράς ξηρού φορτίου θα ανέλθει σε 7,5€ kg. Η μεταφορά 
ξηρού ή κατεψυγμένου φορτίου θα έχει πρόσθετη χρέωση, 

Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή συλλογικού 
τύπου περιπτέρου με έντονη εταιρική και εθνική σήμανση, δάπεδο με μοκέτα, τοιχοποιία 

στα 4μ. με ελληνική σήμανση, αυτοκόλλητο λογότυπο της εταιρείας σας με διαστάσεις 
2.00μ. * 1,5μ. Ύψος, τραπέζι με 3 καρέκλες, 4 ράφια, 1 counter και φωτισμός με προβολείς 

ψυχρού φωτισμού, εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός 
περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo Solution. Όπως αναφέρονται 

αναλυτικά την πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της.. Προκαταβολή με την αίτηση 
συμμετοχής : 100 € / τ.μ., Β’ δόση: 15 Ιουλίου 2016, Εξόφληση: 20 Σεπτεμβρίου 2016. Η 

κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution στην Alpha Bank Ελλάδας: 
ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228 ή στην Hellenic Bank Κύπρου: 

IBAN: CY71 0050 0240 0002 4001 7302 4601 - Swift: HEBACY2N 

Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν 
καταβάλει εμπρόθεσμα την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος 
συμμετοχής. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή. 
Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο όταν αυτή γνωστοποιηθεί στην 
PROMO SOLUTION εγγράφως εντός 5 ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, Από 
εκεί και μετά υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη 
πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη (ενοίκιο χώρου, 
καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.). Επίσης εάν η ακύρωση της συμμετοχής γίνει σε 
διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει 
και το 50% του κόστους της κατασκευής του περιπτέρου. 


