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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

MEDITERRANEAN FOOD 

21-23 Σεπτεμβρίου 2014, Ντύσσελντορυ, Γερμανία 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
 

Η νζα διεκνισ ζκκεςθ MEDITERRANEAN FOOD είναι θ νζα εμπορικι 

ζκκεςθ που κα λειτουργιςει ωσ δίαυλοσ επικοινωνίασ, κάκε δφο χρόνια, 

των παραγωγϊν τθσ Μεςογείου και των προϊόντων τουσ με τουσ 

αγοραςτζσ, τισ εταιρείεσ εμπορίασ τροφίμων και τουσ χονδρζμπορουσ 

διεκνϊσ.  

Η ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ κα δϊςει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα πλεονεκτιματα 

τθσ Μεςογειακισ διατροφισ και του υγιεινοφ lifestyle. Στο πλαίςιο τθσ 

διοργάνωςθσ, κα πραγματοποιθκοφν ενθμερωτικά events για τθν 

υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των παραγωγϊν τθσ Μεςογείου και 

παρουςιάςεισ προϊόντων.  

Οι εκκζτεσ που κα ςυμμετζχουν ςτο γεγονόσ, κα λάβουν μζροσ ς’ ζνα 

workshop που κα διοργανωκεί από τθν Messe Dusseldorf και τθν 

εφθμερίδα Lebenzmittel Zeitung τον Μάρτιο 2014 ςτθν Ελλάδα. κα τουσ 

δοκεί θ ευκαιρία να ενθμερωκοφν από ειδικοφσ τθσ αγοράσ για τισ 

προςπάκειεσ ειςόδου ςτθν ευρωπαϊκι αγορά τροφίμων.  

Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου – ΟΡΕ δεν κα λείψει και 

από αυτό το ςθμαντικό εκκεςιακό γεγονόσ για τισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου. 

Είναι ο διοργανωτισ τθσ εκνικισ ςυμμετοχισ και φιλοδοξεί να 

ςυγκεντρϊςει όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ 

για τθν δυναμικότερθ παρουςία τθσ Ελλάδοσ (Ρεριφζρειεσ, Επιμελθτιρια, 

Σφνδεςμοι, εξαγωγικζσ επιχειριςεισ κλπ).  

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ  
 

 Ελαιόλαδο – ελιζσ 

 Γαλακτοκομικά – τυριά  

 Ιχκυθρά – νωπά και κατεψυγμζνα  

 Κατεψυγμζνα προϊόντα – παραδοςιακζσ πίτεσ  

 Ξθροί καρποί 

 Αρτοποιιματα – γλυκά 

 Ρροϊόντα delicatessen  

 
 
 
 
 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 

κ. Κλεόβουλοσ Μποφηοσ 
kleo@hepo.gr  

 
κα Ζωι τοικάκθ  
stoikaki@hepo.gr  

ΤΗΛ: 2310 510047  

FAX: 2310 510046  

 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 

Όπωσ αναγράφεται 
παρακάτω  

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι τισ 15/1/2014 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΜΠΡΟΘΕΜΗ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ 

ΑΙΣΗΗ Α ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΤΝΑΣΗ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΠΕ Η ΔΕΜΕΤΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

www.m-food.eu  

mailto:kleo@hepo.gr
mailto:stoikaki@hepo.gr
http://www.m-food.eu/
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ:  
 

Για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ προβολι και επικοινωνία 

του ελλθνικοφ περιπτζρου ςχεδιάηουμε: 

 

1. Σοποκζτθςθ banners ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ 

τθσ ζκκεςθσ, υψθλισ προςπελαςιμότθτασ, με βαςικι ςιμανςθ το  

brand “Taste like Greece”, τθν ταυτότθτα του κλάδου τροφίμων – 

ποτϊν από το 2011.  

  

2. Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςε κλαδικά ζντυπα και 

εφθμερίδεσ.  

 

3. χεδιαςμό καταλόγου τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ, ο οποίοσ 

κα βαςίηεται ςτθ λειτουργικότθτα αλλά και τθν αιςκθτικι, με τθ 

δυνατότθτα διαφθμιςτικισ καταχϊρθςθσ για τθν κάκε ςυμμετζχουςα 

εταιρεία ζναντι μικροφ ποςοφ.  

 
4. Δθμιουργία «ελλθνικοφ μπακάλικου» για τθν παρουςίαςθ 

των ελλθνικϊν προϊόντων των ςυμμετεχουςϊν εταιρειϊν. 

 
5. Διοργάνωςθ κεματικών ςεμιναρίων για τθν παρουςίαςθ 

ελλθνικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων ςε ξζνουσ αγοραςτζσ και 

δθμοςιογράφουσ. 

 

(*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Το κόςτοσ ανζρχεται ςε:  

3.400€ / 9τμ  

4.500€ / 12τμ  

5.700€ / 15τμ  

6.800€ / 18τμ 

Σο παραπάνω ποςό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 23%.   

Σο  κόςτοσ περιλαμβάνει: 
  ενοίκιο χϊρου 
 καταςκευι και βαςικό εξοπλιςμό stand  
 αποςτολι ςτθν ζκκεςθ και αςφάλιςθ των  εκκεμάτων(δεν 

περιλαμβάνεται θ επιςτροφι τουσ ςτθν Ελλάδα) 
 παράλλθλεσ ενζργειεσ προβολισ ελλθνικϊν προϊόντων 
 διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ  
 

 

 
«TastelikeGreece» 

 
Το  βραβευμζνο, με 

Red Dot διάκριςθ,  

brand του ΟΠΕ 

«Taste like Greece»  

για τθν διεκνι 

προώκθςθ των 

ελλθνικών τροφίμων – ποτών, 

αποτελεί ζνα ςφμβολο που 

μεταφράηει όλα τα πλεονεκτιματα 

των ελλθνικών τροφίμων – ποτών, 

δθλαδι τθν ποιότθτα, τθν 

κουλτοφρα και παράδοςθ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ του 

ςιμερα, τθ χαρά τθσ προςφοράσ. 

Με το ςυγκεκριμζνο 

brand, 

ςθματοδοτοφμε τθν 

ελλθνικι παρουςία 

ςε όλεσ τισ διεκνείσ 

εκκζςεισ τροφίμων – ποτών, 

προβάλλοντασ το εκκεςιακό μασ 

περίπτερο, δθμιουργώντασ 

κατάλογο Ελλινων εκκετών, 

ςχεδιάηοντασ διαφθμιςτικζσ 

καταχωριςεισ και ενιςχφοντασ τθ 

ταυτότθτα των ελλθνικών τροφίμων 

και ποτών. 
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ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει  να καταβάλουν  μαηί με τθν Αίτθςθ  ςυμμετοχισ τουσ, ωσ προκαταβολι, το 
50% τθσ ςυμμετοχισ . 

Η καταβολι του οφειλόμενου ποςοφ μπορεί  να  γίνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 Με μετρθτά,  είτε ςτο λογιςτιριο του ΟΡΕ κακθμερινά (08.00ϋ - 13.30ϋ) ςτθν Ακινα ι ςτα Γραφεία  
ΟΡΕ Θεςςαλονίκθσ (τθλ.: 2310 51 00 47) ι  

 με επιταγι μθνόσ (τθσ Εταιρείασ, όχι τρίτων.) Τα ζξοδα αποςτολισ βαρφνουν τθν Εταιρεία ςασ)  

 με κατάκεςθ ςτθν Εμπορικι Σράπεηα, αρικμόσ λογαριαςμοφ ΟΠΕ, ΙΒΑΝ :GR79 0120  5540 0000 0008 
4029 998  

 με κατάκεςθ ςτθν ALPHA BANK, ΙΒΑΝ :GR 560140 1010 1010 0200 2146 143 

Σθμειϊνεται ότι  ςτο παραςτατικό  τθσ  Τραπζηθσ  κα   πρζπει να αναφζρεται οπωςδιποτε το όνομα τθσ 
Ζκκεςθσ που αφορά  και θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ. Ραρακαλοφμε επίςθσ, όπωσ διαβιβάςετε αντίγραφο 
του ςχετικοφ παραςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, ςτον ΟΡΕ ςτο Fax Νο: 2310 510046 υπόψθ κ. Μποφηου και κασ 
Στοικάκθ. 

Η εμπρόκεςμθ καταβολι  από όλουσ τουσ εκκζτεσ  του ποςοφ  που  αντιςτοιχεί  ςτθν προκαταβολι  είναι 
απαραίτθτθ  προχπόκεςθ  για τθν εξαςφάλιςθ του χϊρου και επιςτρζφεται  ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ, μόνο 
εφόςον ο χϊροσ αυτόσ διατεκεί ςε άλλθ εταιρία.   

Η εξόφλθςθ του υπόλοιπου ποςοφ κα γίνει μετά τθν οριςτικοποίθςθ του αρικμοφ των τετραγωνικϊν 
μζτρων που κα παραχωρθκοφν ςτον εκκζτθ. 

 

Ευχαριςτοφμε  για τθ ςυνεργαςία, 

 

 

 

Χάρθσ γουράκθσ  

Διευκυντισ Εκκζςεων 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ &ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ      
   

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 

Α.  ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Άρκρο 1 Η ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ γίνεται μετά από αίτθςι τθσ ςτα προβλεπόμενα από τον ΟΡΕ χρονικά όρια και 
ιςχφει μόνο μετά από ζγγραφθ επιβεβαίωςθ του Οργανιςμοφ και μόνο αν καταβάλει τθν προκαταβολι ςτθν 
προβλεπόμενθ θμερομθνία. 

Άρκρο 2 Τθν ευκφνθ για τθν πιςτότθτα των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ ςυμμετοχισ τθσ, κακϊσ και ςε 
κάκε άλλο ζγγραφο, φζρει θ επιχείρθςθ και μόνο. 

Άρκρο 3 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ορίηεται από τον ΟΡΕ, ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ, και καταβάλλεται από 
τον Εκκζτθ ςε δφο δόςεισ ιτοι: 

α) Προκαταβολι, τθσ οποίασ το φψοσ και θ θμερομθνία καταβολισ αναφζρονται ρθτά ςτθν «Ρρόςκλθςθ για 
ςυμμετοχι» του ΟΡΕ και 

β) Τπόλοιπο κόςτουσ ςυμμετοχισ, το οποίο γνωςτοποιείται, μαηί με τθ θμερομθνία εξόφλθςθσ, εγγράφωσ ςτον 
Εκκζτθ και υπολογίηεται ωσ εξισ:  

τ.μ. stand Χ κόςτοσ κατά τ.μ. μείον προκαταβολι = …… €  για καταβολι 

Β.  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

΄Αρκρο 4 Ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να ακολουκιςει πιςτά τουσ όρουσ ςυμμετοχισ όπωσ αυτοί προβλζπονται 
από τον ΟΡΕ και τον Οργανωτι τθσ Διεκνοφσ  Ζκκεςθσ, τόςο ςτθ φάςθ τθσ οργάνωςθσ, όςο και κατά τθ λειτουργία, 
τουσ οποίουσ με τον παρόντα κανονιςμό δθλϊνει ρθτά ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΚΘΕΣΗ 

΄Αρκρο 5 Ο  ΟΡΕ διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκκζτθ : 

α) Πταν δεν καταβάλει τθν προκαταβολι. 

β)  Πταν, μολονότι ζχει καταβάλει τθν προκαταβολι, δεν ζχει εξοφλιςει εμπρόκεςμα το  ςυνολικό κόςτοσ 
ςυμμετοχισ.  

     Στθν περίπτωςθ αυτι δεν επιςτρζφεται ςτον Εκκζτθ θ προκαταβολι. 

γ)  Εφόςον ο  εκκζτθσ δεν τθρεί πιςτά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ΟΡΕ διατθρεί το δικαίωμα παρακράτθςθσ ολόκλθρου του καταβλθκζντοσ ποςοφ. 

Δ.  ΑΚΤΡΩΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΠΕ 

΄Αρκρο 6 Ο ΟΡΕ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ϋΕκκεςθ, εφόςον είτε, ςυντρζχουν 
ςπουδαίοι λόγοι κατά τθν αδζςμευτθ κρίςθ του ΟΡΕ, είτε, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, δεν εξυπθρετείται θ ελλθνικι 
παρουςία ςτθν Ζκκεςθ.  Στθν περίπτωςθ  αυτι, αφενόσ ο ΟΡΕ κα καταβάλει κάκε προςπάκεια να  ενθμερϊςει 
ζγκαιρα τουσ Εκκζτεσ και να τουσ επιςτρζψει ολόκλθρο το ποςό που ιδθ ζχουν καταβάλει, αφετζρου  δε ο Εκκζτθσ 
δεν ζχει καμία άλλθ απαίτθςθ από τον ΟΡΕ. 

Ο ΟΡΕ διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν κρίςθ του, να ακυρϊςει ςυμμετοχι εκκζτθ ι να αποβάλλει αυτόν από τθν 
ζκκεςθ, αν ο εκκζτθσ προβάλλει ςτο περίπτερο, αμζςωσ ι εμμζςωσ,  μθ ελλθνικά προϊόντα.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο 
ΟΡΕ δικαιοφται επιπλζον, να ηθτιςει και αποηθμίωςθ από τον εκκζτθ, ενϊ αυτόσ δεν κα ζχει κανζνα δικαίωμα 
επιςτροφισ των χρθμάτων που κατζβαλε ι άλλθσ αποηθμίωςθσ.  Ο κάκε εκκζτθσ που κρίνει, ότι πρζπει απαραιτιτωσ 
να ςυμπροβάλλει και μθ ελλθνικά προϊόντα ι τμιματα αυτϊν, οφείλει να ηθτιςει ειδικι προσ τοφτο γραπτι άδεια, 
προκαταβολικά, από τον ΟΡΕ.   
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 Ε.  ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΚΘΕΣΗ 

΄Αρκρο 7 Ο Εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του εγγράφωσ μόνο : 

α) εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3α.  Από τθν 
6θ θμζρα και μετά, χάνει το δικαίωμα διεκδίκθςθσ τθσ  προκαταβολισ και υποχρεοφται να καταβάλει ςτον ΟΡΕ 
τισ δαπάνεσ, τισ οποίεσ ο Οργανιςμόσ ζχει ιδθ πραγματοποιιςει ι ζχει δεςμευκεί (με βάςθ τον κανονιςμό τθσ 
Ζκκεςθσ) να πραγματοποιιςει για λογαριαςμό του Εκκζτθ (π.χ. ενοίκιο stand, καταχϊριςθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ, κ.λπ.). 

β)  αν θ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ γίνει όταν  ζχει ανατεκεί θ καταςκευι του περιπτζρου, θ προβολι τθσ ςυμμετοχισ 
ι και άλλεσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθν ςυμμετοχι του Εκκζτθ, ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει και τθν 
αντίςτοιχθ αξία των προαναφερόμενων ενεργειϊν.  Απαλλάςςεται μόνο από τα μεταφορικά.  

 

Σ.  ΕΚΘΕΜΑΣΑ 

Άρκρο 8 Η παράδοςθ των εκκεμάτων, ελλθνικισ πάντοτε προζλευςθσ, πρζπει να γίνει, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ από 
τον ΟΡΕ θμερομθνίασ, ςε ποςότθτα και όγκο ανάλογο των τετρ. μζτρων του stand του Εκκζτθ και ςτον τόπο που κα 
υποδείξει ο ΟΡΕ.   

Εκπρόκεςμθ παράδοςθ απαλλάςςει εξ ολοκλιρου τον Οργανιςμό από τθν υποχρζωςθ μεταφοράσ, θ οποία μπορεί να 
γίνει από τον Εκκζτθ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ. 

Άρκρο 9 Ο ΟΡΕ δεν φζρει καμία ευκφνθ αν θ ςυςκευαςία δεν ανταποκρίνεται ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ του εκκζματοσ ι 
αν τα εκκζματα τελικά δεν μποροφν να  παραδοκοφν ςτο ελλθνικό περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκκζτθ 
(προτιμολόγια, πιςτοποιθτικά, packing list, παραςτατικά δυςανάγνωςτα ι ελλιπϊσ ςυμπλθρωμζνα, κλπ.) 

Άρκρο 10 Σε περίπτωςθ που προβλζπεται επιςτροφι εκκεμάτων , τα εκκζματα που κα επιςτραφοφν, μετά το 
πζρασ τθσ ζκκεςθσ, πρζπει να παραλθφκοφν από τον Εκκζτθ ςτθν προβλεπόμενθ θμερομθνία και από τον 
αποκθκευτικό χϊρο που τα παρζδωςε, μετά από ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τον ΟΡΕ.  Εκπρόκεςμθ παραλαβι 
απαλλάςςει πλιρωσ τον Οργανιςμό από κάκε ευκφνθ, μπορεί ωςτόςο να ςυνεπάγεται κόςτοσ για τον Εκκζτθ λόγω 
δαπάνθσ αποκικευςθσ / αςφάλιςθσ κλπ. 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ  

Άρκρο 11 Ο Εκκζτθσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ για τυχόν φκορζσ ι απϊλειεσ ςτα εκκζματα και το 
υποςτθρικτικό του υλικό, ςτθν αξία που ο ίδιοσ ζχει δθλϊςει ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα : 

α) αν θ ςυςκευαςία των εκκεμάτων του ζχει γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ΟΡΕ και τισ  ειδικζσ 
προδιαγραφζσ ςυςκευαςίασ, ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο μεταφοράσ, 

β) αν ζχει τθριςει με ακρίβεια τουσ όρουσ παράδοςθσ και παραλαβισ, 

γ) αν θ ςχετικι του διλωςθ γίνει εγγράφωσ και εντόσ 48 ωρϊν από τθν παραλαβι τουσ.   

Σε περίπτωςθ που ο εκκζτθσ επικυμεί να αςφαλιςκεί για οιονδιποτε περαιτζρω κίνδυνο (π.χ. επιςτροφι εξόδων 
ςυμμετοχισ, κλπ.), οφείλει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ να προβεί ςε ςχετικι αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

Ο εκκζτθσ δεν ζχει ουδεμία απαίτθςθ  από τον ΟΡΕ, για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν υποςτεί από οιαδιποτε αιτία (μθ 
άφιξθ εκκεμάτων, αβαρία ι ηθμίεσ αυτϊν κατά τθν μεταφορά κ.λ.π), που να ξεπερνά τθν αξία που ο ίδιοσ ζχει 
δθλϊςει για τα εκκζματα.  Συνομολογεί με τον παρόντα, ότι αποδζχεται ωσ δίκαιθ και εφλογθ τθν ανάλθψθ από τον 
ίδιο, του όποιου τυχόν κινδφνου, για οιαδιποτε ηθμία, κετικι ι αποκετικι υποςτεί, από τθ ςυμμετοχι του ςτθν 
ζκκεςθ, θ οποία ξεπερνά τθ δθλωκείςα από τον ίδιο αξία εκκεμάτων του. 

 Η.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

΄Αρκρο 12 Με τθν υπογραφι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ο εκκζτθσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τα 11 άρκρα του 
παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

 


