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Αθήνα, 13.2.2013 

 
Η Promo Solution, σας καλεί να συμμετάσχετε στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

WORLD FOOD AZERBAIJAN 2013 κάτω από την δική της οργάνωση ώστε να επωφεληθείτε 

από το υψηλό service και την άρτια οργάνωση που προσφέρει η εικοσιπενταετής πείρα των 

στελεχών της.  

 

H εταιρεία μας η οποία διακρίνεται για την πολύ μεγάλη εμπειρία που κατέχει στην 

οργάνωση συμμετοχών ελληνικών εταιριών στις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως (SIAL-

Paris, ANUGA-Cologne, Interpack-Dusseldorf, PLMA-Amsterdam, ISM-Cologne, FANCY 

FOOD-New York, SIAL Brazil-Sao Paulo), έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί σε κάθε 

οργανωτική, κατασκευαστική & επικοινωνιακή σας ανάγκη, έτσι ώστε να συμβάλει τα 

μέγιστα σε μια επιτυχημένη εκθεσιακή συμμετοχή. Στο πελατολόγιο μας συγκαταλέγονται 

μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες εταιρίες του κλάδου των τροφίμων όπως: ΝΗΡΕΑΣ, 

ΟΛΥΜΠΟΣ, ΜΙΝΕΡΒΑ, ΚΟΛΙΟΣ, ΕΒΓΑ, OPTIMA-ΗΠΕΙΡΟΣ, EL SABOR, AGROVIM, ΜΕΛΙΣΣΑ-

ΚΙΚΙΖΑΣ, NUTRIA, ΜΕΒΓΑΛ και πολλές ακόμη, κάτι που μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα 

του έργου μας.  

 

PPRROOFFIILLEE  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ                                                          

Η έκθεση διοργανώνεται ετησίως στο εκθεσιακό κέντρο Baku Expo Center του Μπακού, την 

πολυπληθέστερη πόλη και οικονομικό κέντρο του Αζερμπαϊτζάν, η οποία είναι και η 

μεγαλύτερη πόλη στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου και της Κασπίας θάλασσας 

(περίπου 2 εκ. πληθυσμό). Η προηγούμενη διοργάνωση προσέλκυσε 162 εκθέτες και πάνω 
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από 4.800 εμπορικούς επισκέπτες από 26 χώρες. Παράλληλα με την έκθεση 

πραγματοποιούνται οι εκθέσεις WorldFoodTech, WorldFoodDrink και WorldHalalFood, με 

στόχο την ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των συναφών κλάδων της βιομηχανίας 

τροφίμων.   

 

Το Αζερμπαϊτζάν, η δυναμικότερη οικονομία της περιοχής με έναν από τους πιο οικονομικά 

εύρωστους πληθυσμούς (εκτίμηση για το 2013, 9.350.000 άτομα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

10.200 $ -δεκαπλάσια αύξηση την τελευταία δεκαετία-), αποτελεί την ιδανική αφετηρία όχι 

μόνο για την εγχώρια αγορά με τις πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει, 

αλλά και για την είσοδο στην ευρύτερη αγορά των πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών νοτίως 

του Καυκάσου (εμπορική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου GSP και GSP+ με τις χώρες CIS) 

και των μουσουλμανικών κρατών της Μέσης Ανατολής, κυρίως του Ιράν με το οποίο 

συνορεύει και έχουν πολλούς οικονομικούς, πληθυσμιακούς και πολιτιστικούς δεσμούς.  

  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΕΕ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΕΕΡΡΟΟ  

Το κόστος συμμετοχής σε Ελληνικό συλλογικό περίπτερο με χώρο 6 τ.μ. και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό ανέρχεται σε 4.500 € (πλέον ΦΠΑ).    

 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  

� Εξασφάλιση προνομιακού χώρου για την λειτουργία ενιαίου Ελληνικού συλλογικού 

περιπτέρου 

� Ενοίκιο χώρου 

� Κατασκευή συλλογικού περιπτέρου δομής με τον απαραίτητο εξοπλισμό (counter 

υποδοχής, βιτρίνα, καθιστικό κτλ).  

� Οργάνωση της αεροπορικής μεταφοράς των εκθεμάτων βάρους μέχρι 50 kg. Αποστολή 

επιπλέον εκθεμάτων θα χρεωθεί με κόστος ανά κιλό/όγκο το οποίο θα γνωστοποιηθεί 

πριν την οργάνωση της μεταφοράς. Για την αποστολή νωπών εκθεμάτων θα υπάρξει 

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 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 κτλ). 

� Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων για την εύρυθμη λειτουργία του 

συλλογικού περιπτέρου (καφετιέρα, αναλώσιμα για προσφορά καφέ, υλικά 

καθαριότητας, τετράδια επαφών, διαφημιστικές τσάντες καθώς και εμφιαλωμένα 

νερά). 
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� 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, ενοικίαση ψυγείων, παροχή νερού, παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση 

LCD TV & DVD, σύνδεση Internet, βοηθητικό προσωπικό κλπ. 

� Προαιρετική οργάνωση ταξιδιωτικού πακέτου. Για λόγους προγραμματισμού σας 

ενημερώνουμε ότι το κόστος για αεροπορική μετάβαση και διαμονή 4 

διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, ανέρχεται περίπου στα 1.200 €.   

 

ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

� Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να μας αποστείλουν την συνημμένη 

δήλωση άμεσα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος. 

� Να καταβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής το ποσό των 1.500 € πλέον ΦΠΑ, 

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: 40% μέχρι 15 Μαρτίου 2013 - Εξόφληση μέχρι 10 Μαΐου 2013 

  

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.  

 

Διευκρινίζουμε ότι για να διοργανωθεί συμμετοχή απαιτούνται 5 εκθέτες ως ελάχιστος 

αριθμός συμμετεχόντων. Ελάχιστη συμμετοχή με 6  τ.μ. – υπάρχει η δυνατότητα για 

συμμετοχή με περισσότερα τ.μ.  

  
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, 

 

 

 

Νάσος Πίγκος  Άκης Μινόγλου 

Γενικός Διευθυντής  Υπεύθυνος Διεθνών Εκθέσεων 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

WORLD FOOD AZERBAIJAN 2013  
ΜΠΑΚΟΥ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, 22 - 24.5.2013 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 

 
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

4.500 € για συμμετοχή με 6 τ.μ. στο ενιαίο Ελληνικό περίπτερο (πλέον ΦΠΑ) 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου 

συλλογικού τύπου δομής, απαραίτητος εξοπλισμός, αεροπορική μεταφορά εκθεμάτων μέχρι 

50 kg. (σημειώνουμε ότι για την αποστολή ευπαθούς φορτίου θα υπάρξει επιπλέον χρέωση 

ενώ αποστολή επιπλέον εκθεμάτων θα χρεωθεί με κόστος ανά κιλό/όγκο το οποίο θα 

γνωστοποιηθεί πριν την οργάνωση της μεταφοράς. Τέλος σημειώνουμε ότι δεν θα 

οργανωθεί επιστροφή διαφημιστικού υλικού), εγκατάσταση και κατανάλωση ηλ.ρεύματος 

για τον φωτισμό του περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική 

υποστήριξη απο την Promo Solution. Όπως αναφέρονται αναλυτικά την πρόσκληση-

εγκύκλιο συμμετοχής της 26.2.2013.  

Α’ δόση - Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής: 1.500 €. 

Β’ δόση: 15 Μαρτίου 2013 (40%), Γ’ δόση - Εξόφληση: 10 Μαΐου 2013 

Λογαριασμός της Promo Solution:  ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228 (IBAN) 
 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

     
    Υπογραφή Εργολάβου                            Υπογραφή Εργοδότη 

 

             ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                       ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

   ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                             ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

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. 


