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H Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στην 2η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 
Food Expo Greece 2015, που θα διεξαχθεί 14-16/3/2015, 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. 
 
Η Food Expo Greece έχει ως στόχο την προβολή και προώθηση των Ελληνικών τροφίμων 
και Ποτών σε ένα ευρύ αλλά ειδικό αγοραστικό κοινό από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα προσέλκυσης επισκεπτών της Έκθεσης 
περιλαμβάνεται η προσέλευση αγοραστών από τις Η.Π.Α και την Β.Ευρώπη.  
 
Η πρώτη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας 337 εκθέτες και 
προσέλκυσε 25.000 επισκέπτες από 10.800 επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι την 
έκθεση επισκέφτηκαν 523 σημαντικοί αγοραστές από το εξωτερικό οι οποίοι 
πραγματοποίησαν τουλάχιστον 900 b2b συναντήσεις  με τους εκθέτες. Στόχος της 2ης FOOD 
EXPO είναι να προσελκύσει τουλάχιστον 1.000 σημαντικούς αγοραστές από το εξωτερικό.  
 
Η FORUM A.E προκειμένου να συνεχίσει την πετυχημένη προβολή αλλά και άμεση 
προώθηση των προϊόντων των εκθετών σε Διεθνείς αγοραστές θα πραγματοποιήσει τις 
παρακάτω ενέργειες: 
 

 Θα δαπανήσει πάνω απο  70.000€ για την φιλοξενία των αγοραστών.Τo 
πρόγραμμα φιλοξενίας για αγοραστές του εξωτερικού μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
αγοραστές Ελληνικών τυροκομικών προϊόντων και φέτας από τις Η.Π.Α.  Με την 
υπόδειξη και καθοδήγηση του ΟΔΙΠΠΑΦ  θα προσκληθούν εισαγωγείς από Η.Π.Α   
να επισκεφτούν την Έκθεση  τα έξοδα των οποίων  (μεταφορά – διαμονή) θα 
καλύψει εξ ολοκλήρου η FORUM AE.  

 
 Συνέδριο: «Τα ελληνικά τρόφιμα κατακτούν τις μεγάλες αγορές» Πόσο εύκολες 

είναι οι εξαγωγές των ελληνικών Τροφίμων & Ποτών στις μεγάλες Διεθνείς Αγορές. 
Πως εντοπίζουμε τις ευκαιρίες στον παγκόσμιο χάρτη;  Τις απαντήσεις στα 
ερωτήματα παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων, εξαγωγέων δίνουν 
εξιδανικευμένοι εισηγητές.  

 Διεθνές Forum για τη Μεσογειακή Διατροφή & Γαστρονομία. Σε μια τριήμερη 
συνάντηση, διεθνείς προσωπικότητες της γαστρονομίας, κορυφαίοι ειδικοί και 
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αρχιμάγειρες από όλη τη Μεσόγειο θα συναντηθούν για να αναδείξουν την υψηλή 
αξία των ελληνικών και μεσογειακών Τροφίμων & Ποτών και τις εξαγωγικές τους 
δυνατότητες. 

 Συνέδριο για τα προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ. Σε ποιο βαθμό το συγκριτικό πλεονέκτημα 
των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ έχει αξιοποιηθεί εμπορικά; Επώνυμοι παραγωγοί και 
τυποποιητές  ΠΟΠ, ΠΓΕ προϊόντων καταθέτουν τις απόψεις τους. 

 Ειδικός Τομέας με ΠΟΠ, ΠΓΕ και Επώνυμα Ελληνικά Προϊόντα. Σε ένα ενιαίο χώρο 
θα παρουσιαστούν φέτος τα ΠΟΠ μαζί με τα ΠΓΕ και τα επώνυμα ελληνικά 
προϊόντα. Στόχος είναι, να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς να 
προβάλλουν τα μοναδικά αυτά προϊόντα και να έρθουν σε επαφή όχι μόνο με την 
ελληνική αγορά, αλλά και με τις αγορές όλου του κόσμου.     

 Μεγάλη διαφημιστική καμπάνια το ύψος της οποίας θα φτάσει στα 450.000 €, 
αποστολή 40.000 προσκλήσεων σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, Μεγάλης 
Λιανικής, καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, εστιατόρια  και 
ξενοδοχεία).  

 
 
 

 
 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ    
 

Η Promo Solution προσφέρει: 

 

 Εξασφάλιση και ενοικίαση προνομιακού χώρου σε Συλλογικό ή Ανεξάρτητο 
περίπτερο. 

 Ποιοτική κατασκευή περιπτέρου (ξυλοκατασκευή) και εξοπλισμός του stand 
με έντονη σήμανση της εταιρείας σας. 

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

 
 
 

  

ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 
 Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης, θα πρέπει 

να μας αποστείλουν την συνημμένη δήλωση μέχρι 12/12/2014, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος. 

 Να καταβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής το 30 % πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να 
οριστικοποιηθεί το κλείσιμο του χώρου. 

 Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της Promo 
Solution, ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228, και είναι απαραίτητη για 
την κράτηση του χώρου. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται η προκαταβολή. 

 
 

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 

238 € / τ.μ  
Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 23 %. 
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 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα καταβληθεί ως ακολούθως για διευκόλυνσή 
σας: 

1. 30% μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015. 
2. 40% μέχρι 10 Μαρτίου 2015. 

 
 

  
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. 

 

  

ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΕΕΣΣ  ––  ΙΙΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ  
 
Η Promo Solution αναλαμβάνει  να οργανώσει τη συμμετοχή σας με ανεξάρτητο περίπτερο 
προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες: 
 

 Κράτηση προνομιακού ανεξάρτητου εκθεσιακού χώρου. 
 Ιδιαίτερη μελέτη περιπτέρου. 
 Σχεδιασμό και κατασκευή περιπτέρου. 

 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 
210-9630630, 210-9690720, fax 210-9603142, e-mail: info@promosolution.net ή μπορείτε 

να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.promosolution.net. 
 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 

Νάσος Πίγκος  Πέτρος Πίγκος 
Γενικός Διευθυντής  Project Manager 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

FFoooodd  EExxppoo  GGrreeeeccee, Athens 
14-16.03.2015 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 

 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ               

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ: ΓΩΝΙΑ           

 
 
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
238/ τ.μ. πλέον  νομίμου ΦΠΑ. 

Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου, 
εγκατάσταση και κατανάλωση ηλ.ρεύματος για τον φωτισμό του περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου 
για την παράδοση, τεχνική και διοικητική υποστήριξη απο την Promo Solution. 
Α’ δόση – Προκαταβολή 30 % με την αίτηση συμμετοχής,  
Β΄ δόση:  30 %  έως 10 Φεβρουαρίου 2015, Γ΄ δόση: 40 % έως 10 Μαρτίου 2015 
 
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution, ALPHA BANK GR95 0140 1820 
1820 0232 0000 228. 

 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
 

 
Υπογραφή Εργολάβου       Υπογραφή Εργοδότη 
 
        ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                              ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                                   ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

 

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. 


