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Η Novelty Systems Ltd. σας καλεί να συμμετάσχετε στην Έκθεση-

Παρουσίαση Ελληνικών Τροφίμων- Ποτών και Λοιπών Προϊόντων 

”HELLO HELLAS-2015”,  που διοργανώνει στο Minsk της 

Λευκορωσίας στις 09-12/03/2015, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

350 τ.μ., των εγκαταστάσεων εταιρίας διανομής και εφοδιασμού 

αλυσίδων πολυκαταστημάτων, στη διεύθυνση 62, Babushkina str., 

Minsk. 

Μια διαφορετική έκθεση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπου η επιτυχία 

της συμμετοχής σας είναι εξασφαλισμένη με την οργανωτική 

διαδικασία και την αμεσότητα εξυπηρέτησης που είμαστε σε θέση 

να σας προσφέρουμε.  

Γιατί να συμμετέχετε 

 

H συμμετοχή σας στην Έκθεση Ελληνικών Τροφίμων- Ποτών και 

Λοιπών Προϊόντων”HELLO HELLAS-2015”, σάς εξασφαλίζει:  

 Τη δυνατότητα παρουσίασης των προϊόντων σας σε μια 

νέα αγορά, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

 Τη διεύρυνση του πελατολογίου σας με νέους δυναμικούς 

πελάτες. 

 Την επικοινωνία σας με στοχευμένους αγοραστές από το 

εξωτερικό. 

 Τη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής των 

προϊόντων σας. 

 Την ενίσχυση του εταιρικού σας προφίλ. 

 Την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. 

Εκθέτες και εκθέματα  

Στην έκθεση ”HELLO HELLAS-2015”, θα συμμετέχουν  εταιρείες που παράγουν  και εμπορεύονται 

Ελληνικά προϊόντα από τις ακόλουθες κατηγορίες:   

Ta προϊόντα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας. 

 

Πρόσκληση συμμετοχής 

στην Έκθεση-Ελληνικών Τροφίμων-Ποτών 

και Λοιπών Προϊόντων «HELLO HELLAS-2015» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
κα ΖΑΜΠΑΤΗ ΒΕΡΑ 
Tηλ.: 210-3462237 

Κινητό: 6955-097240 
E-mail:  

exhibitions@novelty-
trade.com 

F.: 210-3462408 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*  
2.000,00€ 

*στο κόστος περιλαμβάνεται 

μεταφορά μέχρι μίας ευρώ- παλέτας 
ξηρού φορτίου 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μέχρι τις  13/02/2015 

 

Website:  
www.novelty-trade.com 
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Προφίλ Επισκεπτών  

Την Εκθεση-Παρουσίαση Ελληνικών Προϊόντων  ”HELLO HELLAS-2015” θα την επισκεφθούν οι 

Διευθυντές και οι Υπεύθυνοι Αγορών των Πολυκαταστημάτων. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  έκθεσης 

Η  Novelty Systems Ltd, λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα και 

διαθέτοντας την κατάλληλη υποστηρικτική υποδομή, διοργανώνει αυτή την έκθεση έτσι ώστε να ΜΗΝ 

είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των εκθετών ή προσωπικού τους στον χώρο της έκθεσης. Η 

εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την προβολή των εκθεμάτων σας, εξασφαλίζοντας τις 

κατάλληλες συνθήκες παρουσίασης των προϊόντων σας και παρέχοντας πληροφορίες στους 

επισκέπτες με μέριμνα του προσωπικού της.  Οι εκθέτες που επιθυμούν δύναται να παρευρεθούν, με 

δικά τους έξοδα. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, λόγω των σημαντικών επαφών μας και της πολυετούς εμπειρίας 

των στελεχών μας, είμαστε σε θέση να σας εξασφαλίσουμε πωλήσεις, αναλαμβάνοντας το κλείσιμο 

συμβολαίων πώλησης των προϊόντων σας και τις διαδικασίες εξαγωγής τους.  

 (*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Το κόστος  συμμετοχής ανέρχεται σε 2.000,00€. 

Το κόστος περιλαμβάνει:  

 Διαμόρφωση χώρου, εξοπλισμό και λειτουργικές δαπάνες για την παρουσίαση των  

προϊόντων.  

 Παρουσίαση της επιχείρησης σας σε stand εντύπων τοποθετημένο στον διατιθέμενο χώρο 

για την έκθεση των προϊόντων σας. 

 Έκδοση φυλλαδίου της έκθεσης. 

 Μεταφορά μέχρι μίας ευρώ-παλέτας ξηρού φορτίου από τη συνεργαζόμενη εταιρεία Ferro 

Logistics στην Αθήνα. Σε ενδεχόμενη μεταφορά ευπαθών εκθεμάτων (νωπών ή 

κατεψυγμένων) θα υπάρξει επιπλέον χρέωση που θα σας κοινοποιηθεί αργότερα (καθώς θα 

διαμορφωθεί ανάλογα με τον συνολικό όγκο των αποστελλομένων προϊόντων). Δεν θα 

υπάρξει επιστροφή προϊόντων. 

 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της ΝΟVELTY SYSTEMS LTD και αριθμού διερμηνέων / 

βοηθητικού προσωπικού, για την παρουσίαση του συνόλου των εκθεμάτων. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης μέχρι και τις 13/2/ 2015, θα  

Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα Ξηροί Καρποί • Γλυκά κουταλιού • Μαρμελάδες • Μέλι 

Ελαιόλαδο • Ελιές & Προϊόντα ελιάς Κρασιά • Ποτά • Αποστάγματα 

Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε προϊόντα Καφέδες • Ροφήματα • Μπύρες 

Βιολογικά Τρόφιμα & Ποτά Φρέσκα φρούτα & Λαχανικά 

Κρέας • Κρεατοσκευάσματα • Αλλαντικά Κονσερβοποιημένα Τρόφιμα 

Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Λαχανικά Νερά • Χυμοί • Αναψυκτικά 

Καλλυντικά Λοιπές κατηγορίες 
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πρέπει: 

  Να έχουν αποστείλει συμπληρωμένη την συνημμένη δήλωση συμμετοχής στην εταιρεία μας 

προκειμένου να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος. 

 έχουν καταβάλλει μαζί με την αίτηση συμμετοχής το ποσό των 1.000,00€ για την 

οριστικοποίηση της κράτησης του χώρου,  

πληρωμή της προκαταβολής μπορεί να γίνει με κατάθεση στον λογαριασμό της ΝΟVELTY 

GROUP ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 170 171 0180 0060 1812 7116 987 και είναι απαραίτητη για την κράτηση 

του χώρου. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.  

Σημειώνεται ότι στο παραστατικό της Τράπεζας θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, 

η επωνυμία της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .  

Παρακαλούμε επίσης, όπως διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, στο 

Fax Νο: 210 3462408 υπόψη κας Μητροβγένη.  

Η εμπρόθεσμη καταβολή από όλους τους εκθέτες του ποσού που αντιστοιχεί στην προκαταβολή 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του χώρου.  

 Να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά τιμοκαταλόγους εξαγωγής  των προϊόντων τους στο e-mail: 

exhibitions@novelty-trade.com. Στους τιμοκαταλόγους θα πρέπει να αναφέρονται: η τιμή/μονάδα ή 

τιμή/συσκευασία προϊόντος, οι προσφερόμενες εκπτώσεις, οι διατιθέμενες συσκευασίες, η μηνιαία 

δυνατότητα παραγωγής και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη. 

 Να έχουν στείλει στην εταιρεία μας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας των προϊόντων που 

προτίθενται να εκθέσουν.  

 Λευκορωσία 

να έχουν αποστείλει Φ/Α του διαβατηρίου επικυρωμένο για την έκδοση κάρτας VISA, με μέριμνα της 

εταιρείας.  

  Προκειμένου το προσωπικό της εταιρείας μας να διαμορφώσει άποψη για τα προϊόντα σας, να 

έχουν αποσταλεί από 2-3 δείγματα ανά κωδικό των προϊόντων που πρόκειται να εκθέσετε, στην 

διεύθυνση της Novelty Group, Μάρκου Μπότσαρη 47 και Φαλήρου, 117 42 Αθήνα. 

 Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα πρέπει να γίνει έως τις 24/2/2015. 

Σημειώνουμε ότι η ΝΟVELTY SYSTEMS LTD διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν 

καταβάλει εμπρόθεσμα την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος 

συμμετοχής.  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από την έκθεση, όσων προϊόντων δεν 

συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν 

επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή. Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της 

συμμετοχής του και διεκδίκησης της προκαταβολής, μόνο όταν αυτή γνωστοποιηθεί στην NOVELTY 

SYSTEMS εγγράφως εντός 5 ημερών από την ημερομηνία καταβολής της.  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-

3462237, 210-3462408, (κα Βέρας Ζαμπάτη) ή στο fax 210-3462408, e-mail: exhibitions@novelty-

trade.com, ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.novelty-trade.com 

 

    Με εκτίμηση, 

mailto:exhibitions@novelty-trade.com
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Ανέστης Φώκος 

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

«HELLO HELLAS-2015» 

      ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  09-12/03/2015 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

THΛ: FAX: 

E-MAIL: WEBSITE: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ: 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ: ΠΛΗΘΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ: 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2.000,00€ 

Το κόστος της συμμετοχής περιλαμβάνει: Διαμόρφωση χώρου, εξοπλισμό και λειτουργικές δαπάνες για την 
παρουσίαση του προϊόντος, παρουσίαση της επιχείρησης σας σε stand εντύπων τοποθετημένο στον 
διατιθέμενο χώρο για την έκθεση των προϊόντων σας, μεταφορά μέχρι μίας ευρώ-παλέτας ξηρού φορτίου 
από τη συνεργαζόμενη εταιρεία Ferro Logistics στην Αθήνα, έκδοση φυλλαδίου της Έκθεσης, επιτόπια 
παρουσία υπαλλήλων της ΝΟVELTY SYSTEMS LTD και αριθμού διερμηνέων / βοηθητικού προσωπικού, για 
την παρουσίαση του συνόλου των εκθεμάτων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο 
συμμετοχής στην έκθεση «HELLO HELLAS-2015». Σε ενδεχόμενη μεταφορά ευπαθών εκθεμάτων (νωπών ή 
κατεψυγμένων) θα υπάρξει επιπλέον χρέωση που θα σας κοινοποιηθεί αργότερα (καθώς θα διαμορφωθεί 
ανάλογα με τον συνολικό όγκο των αποστελλομένων). Δεν θα υπάρξει επιστροφή των προϊόντων. Τα 
προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. 

Α’ δόση-προκαταβολή: με την αίτηση συμμετοχής , έως και τις 13/2/2015, 1.000,00€. Η κατάθεση θα πρέπει 
να γίνει στο λογαριασμό της NOVELTY GROUP:  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 170 171 0180 0060 1812 7116 987. 
Παράλληλα θα πρέπει, έως την ίδια ημερομηνία, να έχουν αποσταλεί στην εταιρεία μας, τιμοκατάλογοι 
εξαγωγής, πιστοποιητικά ποιότητας και δείγματα των προϊόντων προς έκθεση. Οι εκθέτες που επιθυμούν 
να συμμετέχουν στην παρουσίαση των προϊόντων στη Λευκορωσία να μας έχουν αποστείλει Φ/Α του 
διαβατηρίου επικυρωμένο για την έκδοση κάρτας VISA, με μέριμνα της εταιρείας. 
Β’ δόση-εξόφληση: έως τις 24/2/2015 

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Σημειώνουμε ότι η NOVELTY SYSTEMS διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν καταβάλει 
εμπρόθεσμα την προκαταβολή, δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής το ή δεν 
παραδώσει έγκαιρα τα προϊόντα του στις αποθήκες της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας Ferro 
Logistics. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή. Επίσης η NOVELTY 
SYSTEMS διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού όσων προϊόντων δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά ποιότητας. 
 
Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του και διεκδίκηση της προκαταβολής του, μόνο 
όταν αυτή γνωστοποιηθεί στην NOVELTY SYSTEMS εγγράφως εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 
καταβολής της. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ 


