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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
“ANNAPOORNA – WORLD OF FOOD INDIA”, BOMBAH,
14 – 16/09/2017
Αθήνα, 03/04/2017
Η PROMO SOLUTION, ως επίσημος φορέας οργάνωσης συμμετοχής για την Ελλάδα και
την Κύπρο, σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στη 12η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Annapoorna – World Of Food India που οργανώνεται στη Βομβάη της Ινδίας , το διάστημα
14 -16 Σεπτεμβρίου 2017.
Η Δ.Ε. Annapoorna – World Of Food India είναι η μεγαλύτερη κλαδική έκθεση στον τομέα
των Τροφίμων, των Ποτών και του Foodservice και αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό
γεγονός στην Ινδία.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 2004 και έπειτα, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της Ινδίας (FICCI) και την Koelnmesse Gmbh, που θεωρείται ο
σημαντικότερος εκθεσιακός φορέας του κόσμου (διοργανώτρια των Διεθνών Εκθέσεων
Gulf Food, ISM και φυσικά της μεγαλύτερης έκθεσης Τροφίμων & Ποτών στον κόσμο,
Anuga). Πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της Ινδίας, Bombay
Exhibition Centre, σε χώρο που ξεπερνά τα 5.000 τ.μ.

Στοιχεία για την αγορά της Ινδίας :
Η Ινδία, με πληθυσμό που ξεπερνά το 1,2 δις κατοίκους και με ετήσιους ρυθμούς
ανάπτυξης πάνω από 7,5%, αποτελεί τη δεύτερη σε μεγέθος αγορά του πλανήτη και

προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για εξαγωγές σε όλο το φάσμα της ελληνικής
επιχειρηματικότητας. Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες
έχουν βελτιώσει την διεθνή εικόνα της χώρας, καθώς παρατηρείται ενδυνάμωση τού
εξωτερικού της εμπορίου και των συναλλαγματικών της αποθεμάτων, σταδιακή μείωση του
εξωτερικού χρέους, σχετική συγκράτηση του πληθωρισμού και κατακόρυφη άνοδος του
τομέα των υπηρεσιών που εκτιμάται ότι αναλογεί στο 55,6% του ΑΕΠ. Επιπλέον η συνεχής
απλοποίηση των κανόνων και κανονισμών που διέπουν τις εισαγωγές και η βελτίωση των
υποδομών αναμένεται να δώσουν την αναγκαία ώθηση για την αύξηση των εισροών
άμεσων ξένων επενδύσεων στο μέλλον.
Όσον αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με έκθεση που εκπόνησε το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Ινδία ο κλάδος των τροφίμων και
των ποτών είναι υψηλής προτεραιότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς οι μέχρι
τώρα εξαγωγές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα ελληνικά προϊόντα έχουν εξαιρετικές
προοπτικές στην Ινδική αγορά.
Στατιστικά στοιχεία για την Ινδική οικονομία:





Πολύ χαμηλός μέσος όρος ηλικίας, καθώς περισσότερο από το 50% του πληθυσμού
είναι κάτω των 30 ετών.
Πληθυσμός άνω των 250 εκατ. κατοίκων που ανήκει στη μέση και αστική τάξη.
Η καταναλωτική δαπάνη για το 2015 ήταν πάνω από 1 τρις δολλάρια, ενώ μέχρι το 2020
αναμένεται να έχει ξεπεράσει τα 3,6 δις δολλάρια.
Εισαγωγές για την περίοδο 2012 – 2013 που ξεπέρασαν τα 491 εκατομμύρια δολλάρια.

Προφίλ Έκθεσης :
Η έκθεση αυτή από την πρώτη κιόλας χρονιά
που πραγματοποιήθηκε απέκτησε πολύ
μεγάλη δυναμική και εξελίχθηκε στο
κορυφαίο εκθεσιακό και εμπορικό γεγονός
που πραγματοποιείται στην Ινδία και τις
γύρω χώρες, σε έναν εκθεσιακό χώρο
περισσότερων από 5.000 τ.μ.
Αποτελεί έτσι σταθερό σημείο συνάντησης
επαγγελματιών από τους κλάδους των
τροφίμων και των ποτών και μια εξαιρετική ευκαιρία για όσες επιχειρήσεις του εξωτερικού
επιθυμούν να διεισδύσουν σε αυτή την τεράστια και με εξαιρετικές προοπτικές αγορά.
Στην περσινή διοργάνωση μάλιστα του 2016, σε σύνολο 6.000 εμπορικών επισκεπτών από
26 χώρες, παρευρέθηκαν διευθυντικά στελέχη και αγοραστές από όλες τις λιανεμπορικές,
χονδρεμπορικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις της Ινδίας, ένω όσον αφορά τους εκθέτες
έντονη ήταν η συμμετοχή εταιρειών από τις Η.Π.Α, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά και
την Νότια Κορέα.

Προϊόντα που εκτίθενται:












Αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά
Προϊόντα αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής
Βότανα και μπαχαρικά
Βρεφικές Τροφές
Πρώτες Ύλες τροφίμων
Ψάρια και ιχθυηρά
Κατεψυγμένα τρόφιμα
Φρούτα και λαχανικά
Κρεατικά και Πουλερικά
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Γλυκά και Σνακ

Τα Ελληνικά προϊόντα που μπορούν να προβληθούν στην έκθεση είναι :
Ελιές, ελαιόλαδο, γιαούρτι, τυριά και γαλακτοκομικά, κατεψυγμένες ζύμες και πίτες,
κονσέρβες φρούτων και λαχανικών, γλυκά και σνάκ, μαρμελάδες, παρασκευάσματα
διατροφής, πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής, μη αλκοολούχα ποτά, κρασιά κλπ.

International Foodservice India
Παράλληλα στον ίδιο εκθεσιακό χώρο θα πραγματοποιηθεί και η έκθεση International
Foodservice India που καλύπτει όλο τον κλάδο της μαζικής εστίασης, δημιουργώντας έτσι
ένα ξεχωριστής σημασίας event, τόσο για τους εκθέτες, όσο και για τους επισκέπτες.
Μάλιστα με τις επίσημες προβλέψεις να μιλάνε για αύξηση 25% στην αγορά της μαζικής
εστίασης και του γρήγορου φαγητού τα επόμενα χρόνια στην Ινδία, σημαντικές επενδύσεις
έχουν αρχίσει ήδη να πραγματοποιούνται και σε αυτό τον κλάδο

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος οργάνωσης* της συμμετοχής σας ανέρχεται σε
398 €/τμ.
Στο κόστος συμμετοχής δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και εκτελωνισμού
των εκθεμάτων.
*Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για παρουσία εκπροσώπου της Promo Solution ορίζεται
σε 5 εταιρείες
Η Promo Solution θα αναλάβει για όσους επιθυμούν τον συντονισμό της οργάνωσης της
αεροπορικής μεταφοράς και εκτελωνισμού των εκθεμάτων. Το κόστος θα διαμορφωθεί
ανάλογα με τον όγκο και το βάρος των αποστελλόμενων.

Σημειώνουμε επίσης ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επιστροφή εκθεμάτων και διαφημιστικών
υλικών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περίπτερο 9 m² (3x3μ.) περιλαμβάνει:









Τοιχοποιία δομής αλουμινίου με πάνελ μελαμίνης.
Μετώπη περιπτέρου με την επωνυμία της εταιρείας.
Γκρι μοκέτα στο δάπεδο
3 σποτ φωτισμού
1 τραπέζι με 3 καρέκλες.
1 lockable counter
1 καλαθάκι αχρήστων

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:
 Εξασφάλιση και ενοικίαση κατάλληλου προνομιακού χώρου.
 Βασική κατασκευή περιπτέρου και εξοπλισμός περιπτέρου.
 Καταχώρηση στον κατάλογο των εκθετών.
 Οργάνωση και αρωγή της αεροπορικής μεταφοράς και εκτελωνισμού των
εκθεμάτων σας (το κόστος θα επιβαρύνει τον κάθε εκθέτη -δεν περιλαμβάνεται
στο κόστος συμμετοχής-. Η Promo Solution θα υποδείξει στους συμμετέχοντες τη
μεταφορική εταιρεία και οι συμμετέχοντες θα πληρώσουν απευθείας σε αυτή.
Σημειώνουμε επίσης ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επιστροφή εκθεμάτων ή
διαφημιστικού υλικού μετά το πέρας της έκθεσης.
 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του
περιπτέρου, καθαρισμός.)

 Άριστο service, υποστήριξη και διοικητική μέριμνα από έμπειρο προσωπικό τόσο
κατά την προετοιμασία όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.
 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη,
όπως: ενοικίαση ψυγείων, LCD & Plasma οθόνες & DVD, ιδιαίτερους διερμηνείς,
βοηθητικό προσωπικό, εκτύπωση αφισών (με την προϋπόθεση αποστολής του
κατάλληλου δημιουργικού στην εταιρία μας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη
της εκθέσεως) κλπ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ








Άμεση Καταβολή προκαταβολής με τη Σύμβαση Συμμετοχής. Το ποσό της
προκαταβολής ανέρχεται σε 150 €/τ.μ., και είναι απαραίτητη προκειμένου να
οριστικοποιηθεί η Σύμβαση Συμμετοχής και η αίτηση για την κράτηση του χώρου.
Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της PROMO
SOLUTION στην HELLENIC BANK : CY7100 500 240 000 2400 1730 24601 , SWIFT: HEBACY2N
Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα πρέπει να καταβληθεί ως ακολούθως: Β’
Δόση 20% μέχρι 30 Απριλίου 2017, Γ’ Δόση 30 % μέχρι 20 Ιουνίου 2017, Εξόφληση μέχρι
05 Σεπτεμβρίου 2017.
Στο κόστος της συμμετοχής θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 24%.

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 (με βάση τον
κανονισμό της έκθεσης) 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 το 70% της συνολικού κόστους συμμετοχής.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες και συνεννοήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 210 9630630,
210 9690720, fax 210 9603142, e-mail: info@promosolution.net
Με εκτίμηση,

Νάσος Πίγκος
Γενικός Διευθυντής

Πέτρος Πίγκος
International Exhibitions Director

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ANNAPOORNA – WORLD OF FOOD INDIA
ΒΟΜΒΑΗ, 14-16.09.2017

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:

m2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΓΩΝΙΑ




ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

FAX:
Website:
ΔΟΥ:

ΑΦΜ:

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
398 € / m2
Υποχρεωτικό Πακέτο Καταχώρησης Καταλόγου & Ελληνικός ΦΠΑ
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου, εγκατάσταση και
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό του περιπτέρου (όχι 24ωρη κατανάλωση και κατανάλωση
επαγγελματικού εξοπλισμού), καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo
Solution και λοιπές παροχές όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της απο
20.02.2017. Στο κόστος συμμετοχής δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και εκτελωνισμού των
εκθεμάτων, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί επιστροφή εκθεμάτων ή διαφημιστικού υλικού μετά το πέρας της
έκθεσης.
Α’ Δόση-Προκαταβολή 150 €/τ.μ. με την Αίτηση Συμμετοχής,
Β’ Δόση 20% μέχρι 30 Απριλίου 2017, Γ’ Δόση 30 % μέχρι 20 Ιουνίου, Εξόφληση μέχρι 05 Σεπτεμβρίου 2017.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution:

HELLENIC BANK : CY7100 500 240 000 2400 1730 24601
SWIFT: HEBACY2N

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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 η προκαταβολή δεν
επιστρέφεται και επιπλεόν ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη
πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του (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 το 70% της συνολικής δαπάνης.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακύρωσης, αναβολής ή τερματισμού της έκθεσης λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, λόγω ανωτέρας
βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων, διαταράξεων, απεργιών κτλ. η Promo Solution δεν είναι υπόχρεη απέναντι στη
συμμετέχουσα εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να της προκληθεί.

