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Αθήνα, 8.5.2017 
 

Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε με προνομιακούς χώρους και 
καλαίσθητες κατασκευές στην Διεθνή Έκθεση I.S.M 2018, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στην Κολωνία της Γερμανίας από τις 28 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 
του 2018.  
 
Η εταιρία μας συμπληρώνει φέτος 17 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην έκθεση, 
στηρίζοντας τον κλάδο και οργανώνοντας την συμμετοχή της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των Ελληνικών επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος στην έκθεση οι 
οποίες αναγνωρίζουν την αξία της πολύχρονης πείρας μας και της συνεχούς μας 
προσπάθειας για αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών μας.  
 
Η Ελληνική συμμετοχή του 2017 υπό την αιγίδα της Promo Solution ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο, καλύπτοντας 550 τ.μ. εκθεσιακού χώρου με 26 Έλληνες εκθέτες.    
 

 
 

Η διεθνής έκθεση ISM έχει καθιερωθεί στον κλάδο των ζαχαρωδών, μπισκότων και 
λοιπών προϊόντων ως η μεγαλύτερη και πιο καθιερωμένη του χώρου της σε 
διεθνές επίπεδο. Πραγματοποιείται ετήσια για 47 συναπτά έτη στο εκθεσιακό 
κέντρο της Κολωνίας και η προηγούμενη διοργάνωση προσέλκυσε 1.647 εκθέτες 
από 68 χώρες (αύξηση 2,5% από το 2016) και περίπου 38.000 επισκέπτες από 143 
χώρες. 
 
Στην έκθεση προβάλλονται τα εξής προϊόντα: σοκολάτες και σοκολατοειδή, 
μπισκότα, snacks και ξηροί καρποί, καραμέλες και ζαχαρώδη προϊόντα, γλυκά για 
διαβητικούς, πρώτες ύλες  ζαχαροπλαστικής, μαρμελάδες, παγωτά, μέλι, γλυκά από 
μέλι, πάστες ξηρών καρπών, γιαούρτια (yogurt sweets), παξιμάδια και crackers, 
προϊόντα για πρωινό, μπάρες δημητριακών κλπ. 
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Η εξασφάλιση προνομιακού χώρου εξαρτάται τόσο από τις καλές επαγγελματικές 
σχέσεις που τηρούμε με τους οργανωτές της έκθεσης, όσο και από την έγκαιρη 
υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση των επιθυμητών εκθεσιακών χώρων. Για το 
λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο 
δυνατό ώστε να σας εξασφαλίσουμε συμμετοχή με το παρακάτω προνομιακό 
κόστος συμμετοχής!   

 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το καθαρό κόστος συμμετοχής για την συλλογική συμμετοχή του 2018 ανέρχεται σε 

549€ ανά τ.μ. 
 

Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους ανά τ.μ. 
 

Επίσης κάθε εκθέτης θα πρέπει να καταβάλει και το εφάπαξ ποσό των 459€ για το 
Media Package, το οποίο συμπεριλαμβάνει καταχωρήσεις στον επίσημο έντυπο 

κατάλογο της έκθεσης (την καταχώρηση της επωνυμίας σας στην αλφαβητική λίστα 
εκθετών καθώς και ενός group προϊόντων με το λογότυπό σας και ένα brief 200 

χαρακτήρων στην λίστα των προϊόντων) καθώς και διάφορες καταχωρήσεις στην 
ιστοσελίδα της έκθεσης και στην εφαρμογή για έξυπνα κινητά της έκθεσης 

(καταχώρηση της επωνυμίας σας και όλων των κωδικών προϊόντων που έχετε 
επιλέξει από την φόρμα 1.30, καταχώρηση στο Online Route Planner, χρήση του 

New Product Database κτλ.). Επισημαίνουμε ότι το Registration Fee είναι 
υποχρεωτικό σύμφωνα με τους κανονισμούς της έκθεσης. 

 

Στα παραπάνω κόστη θα χρεωθεί ελληνικός Φ.Π.Α. 
 

 
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 και το αντίστοιχο κόστος της κατασκευής του 
περιπτέρου. 
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              ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ    
 
 Εξασφάλιση & Ενοίκιο προνομιακού εκθεσιακού χώρου  
 Πολύ καλή κατασκευή με νέα μοντέρνα υλικά και άρτιο εξοπλισμό του stand με 

έντονη σήμανση της εταιρείας 
 Οδική μεταφορά εκθεμάτων (μέχρι 1 ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου) και 

επιστροφή του προωθητικού υλικού στην Ελλάδα μετά την λήξη της έκθεσης 
(μέχρι 2 μεσαίων χαρτοκιβωτίων – επιστροφή επιπλέον χαρτοκιβωτίων με 
χρέωση). Σε ενδεχόμενη μεταφορά ευπαθών εκθεμάτων (νωπών ή 
κατεψυγμένων) θα υπάρξει επιπλέον χρέωση που θα διαμορφωθεί ανάλογα με 
τον συνολικό όγκο των αποστελλομένων. 

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

 Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για την προσφορά αναψυκτικών, καφέ 
(nespresso και φίλτρου) και νερού σε όλους τους εκθέτες και επισκέπτες του 
περιπτέρου. Επίσης παροχή εμφιαλωμένων νερών, αναλωσίμων (ποτήρια, 
καφές, γαλατάκια, καθαριστικά, μπλοκ επαφών κτλ.) καθώς και καφετιέρας σε 
όποιον εκθέτη  επιθυμεί για το περίπτερό του.   

 Wi-Fi: σύνδεση Wi-Fi για τα δύο μας γραφεία που θα βρίσκονται στα δύο 
συλλογικά μας περίπτερα στις αίθουσες 11.1 και 4.2 όπου όλοι μας οι εκθέτες 
μας θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στο διαδίκτυο ασύρματα  

 Εκτύπωση & Σάρωση Εγγράφων: δυνατότητα εκτύπωσης και σάρωσης 
εγγραφών στα περίπτερά μας στις αίθουσες 4.2 και 11.1.   

 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. 

 
Εφόσον ενδιαφέρεσθε για ανεξάρτητη συμμετοχή ή ιδιαίτερου design κατασκευή, 
παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε άμεσα προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε τον 
κατάλληλο χώρο και εν συνεχεία να σας δώσουμε προτάσεις κατασκευών σύμφωνα 
με τις επιθυμίες σας και την ιδιαιτερότητα των προϊόντων σας. Στην περίπτωση 
αυτή θα σας δοθεί ιδιαίτερη οικονομική προσφορά. 
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε 
και μας αποστείλετε την συνημμένη δήλωση-σύμβαση συμμετοχής το αργότερο 
μέχρι 31.5.2017.   

 
Για περισσότερες πληροφορίες και συνεννοήσεις , μπορείτε να απευθύνεστε στα: 

τηλ 210-9630630, 210-9690720,  fax 210-9603142, e-mail: info@promosolution.net. 
 

 
 

Νάσος Πίγκος  Άκης Μινόγλου 
Γενικός Διευθυντής  Υπεύθυνος Διεθνών Εκθέσεων 

mailto:info@promosolution.net
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ 

IISSMM  22001188  
ΚΟΛΩΝΙΑ, 28.1-31.1.2018 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ               

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:            m2 ΓΩΝΙΑ           

 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
549€ ανά τ.μ. & 459€ Media Package (+ ελληνικός ΦΠΑ) 

Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους ανά τ.μ. 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή 
περιπτέρου συλλογικού τύπου, οδική μεταφορά εκθεμάτων μέχρι 1 ευρωπαλέτα 
ξηρού φορτίου (στην μεταφορά ευπαθών προϊόντων θα υπάρξει οικονομική 
επιβάρυνση), εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό 
του περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την 
Promo Solution και λοιπές παροχές όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-
εγκύκλιο συμμετοχής της 8.5.2017.  

Α’ δόση-Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής: 30 % του κόστους συμμετοχής,  
Β’ δόση: Σεπτέμβριος 2017, Γ’ δόση-Εξόφληση: Ιανουάριος 2018.  

Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution στην Κύπρο:  
Hellenic Bank Plc.: IBAN: CY71 0050 0240 0002 4001 7302 4601 - Swift: HEBACY2N 

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

      ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ            ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

               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. 


