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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ
ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 11-14/01/2016
Αθήνα, 24.07.15
Θ PROMO SOLUTION ςασ καλεί να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτθ μεγαλφτερθ Ολλανδικι
Ζκκεςθ για τουσ κλάδουσ των Σροφίμων και Ποτϊν HORECAVA 2016. Θ ζκκεςθ αυτι
οργανϊνεται από τον επίςθμο εκνικό φορζα εκκζςεων τθσ Ολλανδίασ (RAI), το διάςτθμα
11-14 Ιανουαρίου 2016 ςτο ‘Αμςτερνταμ.
Η εταιρεία μασ, ςασ εγγυάται τουλάχιςτον 4 ςημαντικζσ B2B επαφζσ με ςημαντικοφσ
ειςαγωγικοφσ Ολλανδικοφσ Οίκουσ.
Profile Ζκθεςησ:
φνολο εκκετϊν: 530 εκκζτεσ
φνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν: 55.572 από
35.723 επιχειριςεισ. Ακολουκοφν κάποια
ςτατιςτικά ςτοιχεία για το προφίλ των
επιςκεπτϊν:
- 29% από τον τομζα των Εςτιατορίων
- 13% Παραγωγοί/Προμθκευτζσ
- 12% από Café/Bar
- 12% από Catering
- 9% από Retail
- 5% από Ξενοδοχεία
- 22% από Fast Food /Σουριςμό/άλλουσ
τομείσ
Εκκεςιακόσ χϊροσ: 50.000 τ.μ.
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Θ ζκκεςθ αυτι απευκφνεται ςε Ζλλθνεσ εκκζτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κλάδουσ
των Σροφίμων και των Ποτϊν και που ενδιαφζρονται να κάνουν εξαγωγζσ ςτθν Ολλανδικι
αγορά, θ οποία ωσ γνωςτόν αποτελεί και διακομιςτικό κζντρο για τισ κανδιναβικζσ Χϊρεσ.
Θ ζκκεςθ HORECAVA διοργανϊνεται κάκε χρόνo και για διευκόλυνςθ αγοραςτϊν και
εκκετϊν χωρίηεται ςτουσ παρακάτω 8 τομείσ:
 Foodstuff (Γαλακτοκομικά, Μαρμελάδεσ, Μζλι, Ελαιόλαδο, Delicatessen,
Κατεψυγμζνεσ ηφμεσ, Προϊόντα Ψφξθσ και Κατάψυξθσ, οργανικά Προϊόντα)
 Beverages (Μπφρεσ , Κραςιά, Χυμοί & Αναψυκτικά)
 Bakery (Αρτοςκευάςματα-Ηαχαροπλαςτικι, Μθχανιματα, Εξοπλιςμόσ )
 Fast Food Service
 Coffee, Tea, Cocoa
 Catering Equipment
 Equipment & Inventory
 Services (Αυτοματιςμόσ Τπθρεςιϊν, Νζα Λογιςμικά)

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Σο προνομιακό κόςτοσ οργάνωςησ τησ ςυμμετοχήσ ςασ ανζρχεται ςε
518 €/μ²

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΟΣΟ
 Εξαςφάλιςθ κατάλλθλου προνομιακοφ χϊρου.
 Ενοίκιο χϊρου.
 Πολφ καλι καταςκευι και εξοπλιςμό του stand με ζντονθ ςιμανςθ τθσ εταιρείασ και
τθσ χϊρασ μασ.
 Οργάνωςη και εξαςφάλιςη τουλάχιςτον τεςςάρων Β2Β ςυναντήςεων με ςημαντικοφσ
ολλανδικοφσ ειςαγωγικοφσ οίκουσ για κάθε εκθζτη μασ.
 Οδικι μεταφορά και αςφάλιςθ εκκεμάτων (αυςτηρά 1 παλζτα ξηροφ ή νωποφ
φορτίου ανά εκθζτη) - επιςτροφή 2 χαρτοκιβώτια, των διακοςμητικών ςτοιχείων ςτην
Ελλάδα μετά την λήξη τησ ζκθεςησ.
 Λειτουργικζσ δαπάνεσ (ςφνδεςθ και κατανάλωςθ θλεκτρικοφ για τον φωτιςμό του
stand, κακαριςμόσ stand, φφλαξθ, service). Επιςημαίνουμε ότι η ηλεκτρική παροχή για
την 24ωρη λειτουργία ψυγείων και για τη λειτουργία άλλου επαγγελματικοφ
εξοπλιςμοφ θα χρεωθεί ξεχωριςτά.
 Λειτουργία κοινόχρθςτθσ κουηίνασ για τθν προςφορά καφζ, νεροφ κλπ.
 Άριςτο service από ζμπειρο προςωπικό κατά τθν προετοιμαςία και λειτουργία τθσ
ζκκεςθσ.
 Εξαςφάλιςθ πρόςκετων παροχϊν με επιβάρυνςθ του εκκζτθ, όπωσ: ψυγεία, PlasmaLCD οκόνεσ, DVD, ςφνδεςθ Internet, ιδιαίτερο μεταφραςτι κλπ.
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ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ


Άμεςθ Καταβολι προκαταβολισ με τθ φμβαςθ υμμετοχισ. Σο ποςό τθσ
προκαταβολισ ανζρχεται ςτο 40% τθσ ςυνολικισ ςυμμετοχισ και είναι απαραίτθτθ
προκειμζνου να οριςτικοποιθκεί θ φμβαςθ υμμετοχισ και θ αίτθςθ για τθν κράτθςθ
του χϊρου.



Θ κατάκεςθ τθσ προκαταβολισ κα πρζπει να γίνει ςτον λογαριαςμό τθσ PROMO
SOLUTION, ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228.



Σο υπόλοιπο ποςό τθσ ςυμμετοχισ ςασ κα πρζπει να καταβλθκεί ωσ ακολοφκωσ: Β’
Δόςθ 30% μζχρι 20 Οκτωβρίου , Εξόφλθςθ μζχρι 10 Δεκεμβρίου 2015.
το κόςτοσ τθσ ςυμμετοχισ κα επιβαρυνκεί με ΦΠΑ 23%.



θμειϊνουμε ότι θ PROMO SOLUTION διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκκζτθ όταν
δεν καταβάλει εμπρόκεςμα τθν προκαταβολι και όταν δεν εξοφλιςει εμπρόκεςμα το
ςυνολικό κόςτοσ ςυμμετοχισ. Στην περίπτωςη αποκλειςμοφ δεν επιςτρζφεται ςτον Εκθζτη
η προκαταβολή.
Ο εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςησ τησ ςυμμετοχήσ του μόνο όταν αυτι
γνωςτοποιθκεί ςτθν PROMO SOLUTION εγγράφωσ εντόσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία
καταβολισ τθσ προκαταβολισ, Από εκεί και μετά υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν PROMO
SOLUTION τισ δαπάνεσ τισ οποίεσ ζχει ήδη πραγματοποιιςει ι ζχει δεςμευθεί (με βάςθ τον
κανονιςμό τθσ ζκκεςθσ) να πραγματοποιιςει για λογαριαςμό του εκκζτθ (ενοίκιο χϊρου,
καταχϊριςθ ςτον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ, κ.λπ.). Επίςθσ εάν θ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ
γίνει ςε διάςτθμα μικρότερο των 2 μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ, ο εκκζτθσ
υποχρεοφται να καταβάλει το 70% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ςυνεννοιςεισ, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα τθλ. 210
9630630, 210 9690720, fax 210 9603142, e-mail: v.pingos@promosolution.net

Με εκτίμθςθ,
Βαςίλθσ Πίγκοσ
Project Manager
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ΤΜΒΑΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΣΗΝ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ

HORECAVA 2016
ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ, 11-14.01.2016
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ:
Δ/ΝΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ:
ΣΘΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ:
ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ:
ΣΤΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΤΛΛΟΓΙΚΘ 
ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:

FAX:
Website:
ΔΟΤ:

m2

ΑΦΜ:
ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ
ΓΩΝΙΑ




ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΚΟΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
518 € / m2
Σο κόςτοσ οργάνωςθσ τθσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: ενοίκιο χϊρου, καταςκευι περιπτζρου, , οδικι
μεταφορά εκκεμάτων αυςτηρά μζχρι 1 ευρωπαλζτα ξηροφ-επιςτροφή 2 χαρτοκιβϊτια ζντυπου
υλικοφ ςτην Ελλάδα, εγκατάςταςθ και κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τον φωτιςμό του
περιπτζρου (όχι 24ωρθ κατανάλωςθ και κατανάλωςθ επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ), κακαριςμόσ
περιπτζρου, τεχνικι και διοικθτικι υποςτιριξθ από τθν Promo Solution και λοιπζσ παροχζσ όπωσ
αναφζρονται αναλυτικά τθν πρόςκλθςθ-εγκφκλιο ςυμμετοχισ τθσ. Θ Promo Solution εγγυάται
τουλάχιςτον 4 ςθμαντικζσ B2B επαφζσ με ςθμαντικοφσ ειςαγωγικοφσ Ολλανδικοφσ Οίκουσ για κάκε
εκκζτθ.
Α’ Δόςθ-Προκαταβολι 40% του ςυνολικοφ κόςτουσ ςυμμετοχισ με τθν Αίτθςθ υμμετοχισ, Β’ Δόςθ
30% μζχρι 20 Οκτωβρίου , Εξόφλθςθ μζχρι 10 Δεκεμβρίου 2015.
Θ κατάκεςθ κα πρζπει να γίνει ςτο λογαριαςμό τθσ Promo Solution:
ALPHA BANK , IBAN : GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228.

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Σημειϊνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκθζτη όταν δεν
καταβάλει εμπρόθεςμα την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήςει εμπρόθεςμα το ςυνολικό κόςτοσ
ςυμμετοχήσ. Στην περίπτωςη αποκλειςμοφ δεν επιςτρζφεται ςτον Εκθζτη η προκαταβολή.
Ο εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςησ τησ ςυμμετοχήσ του μόνο όταν αυτι γνωςτοποιθκεί ςτθν
PROMO SOLUTION εγγράφωσ εντόσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ προκαταβολισ,
Από εκεί και μετά υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν PROMO SOLUTION τισ δαπάνεσ τισ οποίεσ ζχει ήδη
πραγματοποιιςει ι ζχει δεςμευθεί να πραγματοποιιςει για λογαριαςμό του εκκζτθ (ενοίκιο χϊρου,
καταχϊριςθ ςτον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ, κ.λπ.). Επίςθσ εάν θ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ γίνει ςε
διάςτθμα μικρότερο των 2 μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ, ο εκκζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει
υποχρεοφται να καταβάλει το 70% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ.

ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ
ΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΟΠΟ- ΘΜΕΡ/ΝΙΑ

ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΔΟΣΘ
ΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΟΠΟ- ΘΜΕΡ/ΝΙΑ
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