


Η εξειδικευμένη έκθεση AGROEXPO 2016 που 
διοργανώθηκε πέρσι από την εταιρεία μας για δεύτερη 
φορά μετά το κλείσιμο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 
Κύπρου στέφθηκε και πάλι με μεγάλη επιτυχία.

Την επισκέφθηκαν περίπου 12000 κόσμος και οι 40 και 
πλέον εκθέτες που συμμετείχαν στην έκθεση έμειναν 
πλήρως ικανοποιημένοι και εκφράστηκαν με τα καλύτερα 
σχόλια για την όλη διοργάνωση. Οι επαγγελματίες 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα 
προϊόντα, μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για τις 
επαγγελματικές τους ανάγκες και το κοινό ενημερώθηκε 
για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορά το σπίτι από μια 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που 
παρουσίασαν οι εκθέτες μας. Εμείς σαν διοργανωτές θα 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τη συμμετοχή όσων 
περισσότερων εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου 
ενημερώνοντας τους με προσωπικές επαφές για το 
επαγγελματικό ενδιαφέρον των εμπορικών επισκεπτών.

Η AGROEXPO 2016 θα στεγαστεί στα Περίπτερα 5 και 4 
στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης και επίσης σε 
παρακείμενους εξωτερικούς χώρους.  Η Έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί από τις 7-9 Οκτωβρίου 2016 και το 
ενδιαφέρον από εταιρείες για τη φετινή διοργάνωση είναι 
πολύ μεγάλο και αναμένεται συμμετοχή πέραν των 60 
εκθετών.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι δεδομένο και φάνηκε 
καθαρά στην περσινή διοργάνωση. Αναμένουμε ότι με τις 
ενέργειες που προγραμματίζουμε να κάνουμε ο αριθμός 
των επισκεπτών θα αυξηθεί σημαντικά.

● Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ-ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

● Έκθεση “WEDDING PLANNING”

● Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών και 
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

● EXPO Αννόβερου

● EXPO SARAGOZA

● 50χρονα Κυπριακής Δημοκρατίας

● SEPTEMBERFEST NICOSIA BEER FUN FESTIVAL 

● AYIA NAPA BEER FESTIVAL

ΕΚΘΕΤΕΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Η επιτυχία μιας έκθεσης οφείλεται κυρίως σε μεγάλο 
βαθμό στους εκθέτες και στην προσέλκυση των 
ενδιαφερομένων επισκεπτών. Θεωρούμε ότι οι 
εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις είναι ο καλύτερος 
τρόπος για άμεση ενημέρωση και προώθηση των 
προϊόντων και υπηρεσιών σας. Πιστεύουμε ότι είναι 
καιρός να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες που χρειάζονται και να επαναφέρουμε 
σιγά-σιγά τον κλάδο σε ανάπτυξη. Εμείς, σαν 
διοργανωτές, γνωρίζοντας πολύ καλά το αντικείμενο, σας 
υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να 
πετύχει η έκθεση.

ΕΚΘΕΤΕΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

17:00 – 22:00
15:00 – 22:00
11:00 – 22:00

7 Οκτωβρίου
8 Οκτωβρίου
9 Οκτωβρίου

Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η Έκθεση θα προβληθεί ευρέως στα ΜΜΕ (έντυπα, 
τηλεόραση, ραδιόφωνα, διαδίκτυο, αποστολή SMS, 
εξωτερική διαφήμιση και πανό καθώς και με κυκλοφορία 
οδηγού έκθεσης, προσκλήσεων και αφισών).

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΥ

Η Έκθεση θα στεγαστεί στα Περίπτερα 5 και 4 καθώς και σε 
εξωτερικούς χώρους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 
Κύπρου ανάλογα με τη ζήτηση των χώρων και τις ανάγκες 
των εκθετών.

Η τοποθέτηση των εκθετών θα γίνει με βάση την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΥ

Θα εκδοθεί Οδηγός Έκθεσης ο οποίος θα παρέχεται 
δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες και θα περιέχει:

● Γενικές πληροφορίες για την έκθεση

● Σχεδιάγραμμα χώρου

● Παρουσίαση εκθετών

● Διαφημιστικές καταχωρήσεις

OΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μεγάλος αριθμός προσκλήσεων θα δοθεί από τους 
διοργανωτές προς τους εκθέτες για δική τους διάθεση.
Η είσοδος για το κοινό είναι €3.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Η Εταιρεία DISPLAY ART PLC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 
της Κύπρου στον τομέα της Οργάνωσης και Κατασκευής 
Εκθεσιακών Χώρων. Για 35 χρόνια προσφέρει τις 
υπηρεσίες της στην Κύπρο και το εξωτερικό με συνέπεια 
και επαγγελματισμό και τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της με 
παγκόσμια βραβεία στην ITB Βερολίνου το 2006 και στην 
MITT Μόσχας το 2006 και 2007.

Η Εταιρεία διοργάνωσε για σειρά ετών τις πιο κάτω 
εκθέσεις και εκδηλώσεις:

● Έκθεση “ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2015”

● Αγροτική-Γεωργική Έκθεση & Έκθεση Κήπου

● Τουριστική Έκθεση “ΤΑΞΙΔΙ”.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΣ

7-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
& ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΠΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η έκθεση τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Την Έκθεση στηρίζουν ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ



ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 5

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 4



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ



7-9 Οκτωβρίου 2016 - Χώρος Κρατικής Έκθεσης 7-9 October 2016
International Fair Grounds

CYPRUS 
AGRICULTURAL & 

GARDEN EXHIBITION
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
& ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΠΟΥ

Ονομασία εταιρείας / Company Name:

Αρμόδιος / Co-ordinator:          Τίτλος / Title:

Διεύθυνση / Address:

Πόλη / City:            Ταχ. Κώδικας / Post Code:

Τηλ. / Tel.:            Φαξ / Fax:

E-mail:            Κιν. / Mob:

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως με επιταγή ίση με το 50% της συμμετοχής στην Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση και Έκθεση Κήπου. 
Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής.  Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με την προκαταβολή δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι όροι συμμετοχής και κανονισμοί της έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σας. 
All applications must be accompanied with an unrefundable 50% deposit of the space reservation.  Any participation form without this deposit will 
be considered null and void. The rules and regulations of the exhibition are considered to be an integral part of your participation.

Όλες οι πληρωμές  θα πρέπει γίνονται με επιταγές που θα εκδίδονται στο όνομα της DISPLAY ART PLC ή με έμβασμα στη Τράπεζα Κύπρου, IBAN: 
CY72 0020 0195 0000 3570 0576 1803.
All payments should be made by cheque, which must be issued in the name of DISPLAY ART PLC or through transfer to the Bank of Cyprus, IBAN: 
IBAN: CY72 0020 0195 0000 3570 0576 1803.

Αποστείλετε την αίτηση σας: / Please send this participation form to: 

DISPLAY ART PLC - info@displayartgroup.com or fax: +357 22485933

Υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας / Signature & Company seal:

 Όνομα / Name in full:

●   Ελάχιστος χώρος κράτησης: 15τ.μ. / Minimum space allocation: 15m2  

●   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο / Price per square metre:

     A: Εσωτερικός Χώρος = €60 +19%  V.A.T.

     Β: Εξωτερικός Χώρος = €14 +19%  V.A.T.
            (δεν περιλαμβάνει βασική δομή)

Η τιμή περιλαμβάνει: ενοικίαση του χώρου, τη βασική δομή του περιπτέρου*, 
καθαριότητα, φύλαξη, διαφήμιση και οργάνωση / The price includes: space 
rental, basic stand construction*, cleaning, security and advertising.  

 Έντυπο συμμετοχής – Συμβόλαιο / Participation form – Contract   

* ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
    BASIC STAND CONSTRUCTION 
Περιλαμβάνει: περιμετρική τοιχοποιία σε χρώμα 
σφένδαμος, πέργολα οροφής για στήριξη τοιχοποιίας 
και φωτισμού, 1 φωτιστικό 3τ.μ., επιγραφή, 1 τραπέζι, 
4 καθίσματα, 1 πρίζα διπλή 13ΑΜΡ και 1 κάλαθο 
αχρήστων.
Includes: parameter partition walls in maple colour, 
open grid roof, one spot per 3m2, 1 company sign, 1 table, 
4 chairs, 1 double socket 13AMP and 1 dustbin. 

Εσωτερικός Χώρος
Internal Space: .…………………………....…………… m2 @ €60,00 ………………….………………......+ V.A.T. (at present 19%)

Εξωτερικός Χώρος 
Outdoor space: ……………….........…............….…… m2 @ €14,00 ……………….....……......……........+ V.A.T. (at present 19%)

ΣΥΝΟΛΟ
TOTAL €

ΣΥΝΟΛΟ
TOTAL €

Υπηρεσίες – Σημειώστε √  / Services – tick √

1. Σύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος - €30 : Μονοφασικό φορτίο μέχρι 7kw      €70 : Τριφασικό φορτίο μέχρι 30kw
1. Electricity Connection  - € 30: Single phase load up to 7kw     € 70: Three-phase load up to 30kw

2.  Σύνδεση νερού - €50
2.  Water connection - €50

Κατανάλωση Νερού - €15
Water Consumption- €15

3. Αποχέτευση - €50
3. Drainage - €50

4. Wi-Fi / δωρεάν για συνδρομητές CYTA
     /καρτοσύνδεση για άλλα δίκτυα

Υπο την αιγίδα / Under the auspices 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος / Ministry of Agriculture,  
Rural Development and Environment 
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