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ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
IRAN AGROFOOD 2016
ΤΕΧΕΡΑΝΗ 30 ΜΑΪΟΥ – 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση του Ιράν για
τους τομείς τροφίμων, φιλοξενίας και γεωργίας, IRAN AGROFOOD 2016 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. Σε μία μεγάλη έκθεση η επιτυχία της
συμμετοχής σας εξαρτάται άμεσα από την οργανωτική διαδικασία, την θέση του περιπτέρου
στον εκθεσιακό χώρο και την εμφάνιση και λειτουργικότητα του περιπτέρου.
Η εταιρεία μας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα και την Κύπρο
είναι σε θέση να εξασφαλίσει εκθεσιακούς χώρους σε πολύ κεντρικά σημεία. Είναι προς το
συμφέρον σας να δηλώσετε άμεσα συμμετοχή διότι έτσι εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή
θέση.

Μετά και την συμφωνία της Βιέννης του Ιουλίου 2015 μεταξύ του Ιράν και των παγκόσμιων
δυνάμεων σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, οι διεθνείς κυρώσεις και το εμπάργκο
προς το Ιράν θα σταματήσουν σταδιακά από τέλος του 2015.
Το Ιράν συγκαταλέγεται μέσα στις 3 μεγαλύτερες αγορές της Μέσης Ανατολής (πληθυσμός:
78 εκ. – κατά κεφαλήν ΑΕΠ 11.200$) και οι εκτιμήσεις αναφέρουν για διπλασιασμό των
εισαγωγών τροφίμων & γεωργικών προϊόντων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια!
Τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία για εκθεσιακή παρουσία στην σημαντική αγορά του Ιράν!

EXHIBITION PROFILE
Η έκθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη του είδους στο Ιράν και λαμβάνει χώρα στην Τεχεράνη, στο
επίσημο εκθεσιακό κέντρο. Το 2016 θα είναι η 23η φορά που διοργανώνεται και θα αποτελέσει
το πιο σημαντικό εκθεσιακό γεγονός του έτους στην Τεχεράνη.
Η Δ.Ε. ΙRAN AGROFOOD είναι αυστηρά εμπορική έκθεση και αποτελείται από 3 ξεχωριστούς
τομείς:
 Iran Food+Hospitality - Τρόφιμα & Αναψυκτικά, Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, Catering
 Iran Food+Bev Tec - Συσκευασία & Επεξεργασία Τροφίμων & Αναψυκτικών
 Iran Agro - Γεωργικός και Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός
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AGROFOOD 2015 (Συνολικά Στοιχεία)
 947 εκθέτες από 22 χώρες (το 2014 οι εκθέτες ήταν 854)
 Περισσότεροι από 30.000 επισκέπτες
 Πάνω από 90 % των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από τον αριθμό των επισκεπτών
και από την ποιότητα των επαφών
Αναλυτικά ο κάθε εκθεσιακός τομέας:
 Iran Food+Hospitality: 507 εκθέτες από 16 χώρες (αύξηση +13%)
 Iran Food+Bev Tec: 370 εκθέτες από 15 χώρες (αύξηση +10%)
 Iran Agrofood: 71 εκθέτες από 9 χώρες (αύξηση +3%)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ





78.000.000 Πληθυσμός, πάνω από το 50% κάτω των 35 ετών.
Σημαντική ζήτηση για εισαγωγές τροφίμων (ετήσια αύξηση εισαγωγών της τάξεως του 7%
μεταξύ 2009 και 2014 – προβλέψεις για διπλασιασμό της επόμενη πενταετία)
Σημαντική ζήτηση για εξοπλισμό προϊόντων τεχνολογίας τροφίμων, συσκευασίας
τροφίμων (οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 145€ εκ. το 2013 σε 267€ εκ. το 2014 – αύξηση
+84%)
Σημαντική ζήτηση για γεωργικό εξοπλισμό (το 2014 οι εισαγωγές γεωργικού εξοπλισμού
ανήλθαν στα 210$ εκ. – μεγάλη αύξηση από την προηγούμενη χρονιά)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το προνομιακό κόστος οργάνωσης της συμμετοχής σας ανέρχεται σε
3.060€ για 6 τ.μ. (σε κοινό περίπτερο των 12 τ.μ. για 2 εκθέτες) & 690€ Εγγραφή
Συμμετοχής* (Registration Fee & Industry Portal Fee) για κάθε εκθέτη
Επίσης δίνεται η δυνατότητα για ανεξάρτητη συμμετοχή στην έκθεση με 12 τμ (και
πολλαπλάσιά του) με κόστος 5.940€ ανά 12 τ.μ. & 690€ Εγγραφή Συμμετοχής*
Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους
Eνημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες εκθέτες μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι την
μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα. Η Promo Solution θα προτείνει
μεταφορική εταιρεία και θα οργανώσει ομαδική μεταφορά των εκθεμάτων με σκοπό την
διευκόλυνση της διαδικασίας και την μείωση του κόστους
*To κόστος για τα έξοδα της εγγραφής της συμμετοχής σας (registration fee) συμπεριλαμβάνει
την καταχώρηση της επωνυμίας σας στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης,
καταχώρηση company profile 300 χαρακτήρων, προσκλήσεις εισόδου και e-invitations για
πιθανούς αγοραστές που επιθυμείτε να καλέσετε καθώς και καταχώρηση στην διαδικτυακή
πύλη της αγοράς Agrofood (Industry Portal Fee).
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή άμεσα καθώς οι
διαδικασίες για την μεταφορά των εκθεμάτων είναι χρονοβόρες και απαιτούν την
διεκπεραίωση τους 3 μήνες πριν από την έκθεση
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΟΣΤΟΣ
Η πρόταση για την συμμετοχή σας στην παραπάνω έκθεση με την εταιρεία μας περιλαμβάνει
το συνολικό πακέτο των υπηρεσιών μας για την οργάνωση της συμμετοχής σας με παρουσία
εκπροσώπου στην έκθεση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας σας.
Το προσφερόμενο πακέτο περιλαμβάνει:
 Εξασφάλιση προνομιακού χώρου στον τομέα της έκθεσης που επιθυμείτε.
 Ενοίκιο χώρου μίνιμουμ 12 τ.μ (ή συμμετοχή με 6 τ.μ. σε κοινό περίπτερο)
 Κατασκευή περιπτέρου βασικής δομής με πλήρη εξοπλισμό. Το περίπτερο 12 τ.μ. ο
εξοπλισμός περιλαμβάνει :
 Δάπεδο με γκρι μοκέτα
 Λευκά πάνελ τοιχοποιίας 2,5 μ. ύψος
 Διακοσμητικά στοιχεία στα 3,5 μ. ύψος με το νούμερο του περιπτέρου
 3 spot lights 100 W
 1 τραπέζι 70x70 εκ. με 4 καρέκλες
 1 καλάθι αχρήστων
 1 πρίζα 220V, κατανάλωσης 1 kW
 Μετώπη λευκή (διαστάσεις 180x30 εκ. ύψος) με την επωνυμία της εταιρείας σε μαύρα
γράμματα
 Δυνατότητα ενοικίασης επιπλέον εξοπλισμού με την ανάλογη χρέωση

 Την μεταφορά των εκθεμάτων μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι οι εκθέτες αυτόνομα και
ανεξάρτητα. Η Promo Solution θα προτείνει μεταφορική εταιρεία και θα είναι αρωγός στην
οργάνωση της ομαδικής μεταφοράς των εκθεμάτων με σκοπό την διευκόλυνση της
διαδικασίας και την μείωση του κόστους, η τιμολόγηση της οποίας θα γίνει απευθείας από
την μεταφορική.
 Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων σε κάθε περίπτερο (καφετιέρα, καφέδες,
ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, αναδευτήρια, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, τετράδια
επαφών, διαφημιστικές τσάντες καθώς και εμφιαλωμένα νερά)
 Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την προετοιμασία
όσο και κατά την λειτουργία της έκθεσης.(Για την παρουσία προσωπικού της Promo Solution
απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 εκθετών)
 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, όπως: ενοικίαση
ψυγείων, παροχή νερού, παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση LCD TV & DVD, σύνδεση
Internet, διερμηνείς , βοηθητικό προσωπικό κλπ.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως 15 Ιανουαρίου
2016 ώστε να εξασφαλισθούν προνομιακοί εκθεσιακοί χώροι και να οργανωθούν έγκαιρα οι
διαδικασίες για την μεταφορά των εκθεμάτων οι οποίες είναι χρονοβόρες.
Με εκτίμηση,

Νάσος Πίγκος
Γενικός Διευθυντής

Άκης Μινόγλου
International Exhibitions Manager
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ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣH
AGROFOOD 2016 - TΕΧΕΡΑΝΗ, 30.5-2.6.2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:

FAX:
Website:
ΔΟΥ:

ΑΦΜ:
ΚΟΙΝΗ
ΓΩΝΙΑ




ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 3.060€ για 6 τ.μ. (σε κοινό περίπτερο των 12 τ.μ. για 2 εκθέτες) & 690€ Εγγραφή
Συμμετοχής (Registration Fee & Industry Portal Fee)
 5.940€ για 12 τ.μ. (σε ανεξάρτητο περίπτερο) & 690€ Εγγραφή Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες εκθέτες μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι την μεταφορά των εκθεμάτων
τους αυτόνομα και ανεξάρτητα.
Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους
Η Promo Solution θα προτείνει μεταφορική εταιρεία και θα είναι αρωγός στην οργάνωση
της ομαδικής μεταφοράς των εκθεμάτων με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας και την
μείωση του κόστους, η τιμολόγηση της οποίας θα γίνει απευθείας από την μεταφορική.
Στις παραπάνω τιμές θα χρεωθεί ελληνικό Φ.Π.Α. 23%.
Α’ προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής 20%, Β’ δόση 40% μέχρι 16/3/16,
Γ’ δόση-εξόφληση 40% μέχρι 1/5/2016
Το κόστος περιλαμβάνει: το ενοίκιο χώρου, κατασκευή του περιπτέρου βασικής δομής με
εξοπλισμό, λειτουργικές και τεχνικές δαπάνες, παροχή αναλωσίμων, οργάνωση μεταφοράς,
υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών στους εκθέτες και λοιπές παροχές, όπως περιγράφονται
αναλυτικά στην πρόσκληση συμμετοχής της 10/2/2015.
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
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 έπειτα 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.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ISM

Cologne
Germany

31 Ιανουαρίου 3 Φεβρουαρίου 2016

Cologne
Germany

31 Ιανουαρίου 3 Φεβρουαρίου 2016

Berlin
Germany

3-5 Φεβρουαρίου 2016

Hamburg
Germany

11-16 Μαρτίου 2016

Αθήνα

19-21 Μαρτίου 2016

Montreal
Canada

13-15 Απριλίου 2016

Sweets, Chocolates, Snacks & Biscuits

PROSWEETS
Processing, Ingredients & Packaging

FRUIT LOGISTICA
Fresh Fruit & Vegetables

INTERNORGA
Food & Beverages for Hotels,
Restaurants, Catering
FOOD EXPO
Τρόφιμα & Ποτά

SIAL CANADA
Food & Drinks

SEAFOOD EXPO GLOBAL
Fresh, Frozen & Canned Fish & Seafood

SIAL CHINA-SIAL WINE WORLD
Food, Drinks & Wines

VITAFOODS
Nutraceutical & Functional Food

PLMA
Private Label (Food & Non-Food)

IRAN AGROFOOD
Agricultural, Food, Drinks, Processing,
Packaging & Hospitality

FACHPACK
Packaging, Technology & Processing

SIAL PARIS
Food & Drinks

YUMMEX MIDDLE EAST by ISM
(SWEETS & SNACKS ΜIDDLE EAST)
Sweets, Snacks & Confectionery

Brussels
Belgium
Shanghai
China
Geneva
Switzerland
Amsterdam
Netherlands
Tehran
Iran
Nürnberg
Germany
Paris
France
Dubai
U.A.E.

26-28 Απριλίου 2016
5-7 Μαΐου 2016
10-12 Μαΐου 2016
24-25 Μαΐου 2016
30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2016
27-29 Σεπτεμβρίου 2016
16-20 Οκτωβρίου 2016
7-9 Νοεμβρίου 2016
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THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL by
GULFOOD
Speciality & Gourmet Food

SEAFEX by GULFOOD
Fresh, Frozen & Canned Fish & Seafood

GULFOOD MANUFACTURING
Machinery, Ingredients & Packaging

EMBALLAGE
Packaging, Processing, Printing &
Handling
SWEETS & SNACKS CHINA by ISM
Sweets, Chocolates, Snacks & Biscuits

PLMA SHANGHAI
Private Label (Food & Non-Food)

MEDICA
Medicine

Dubai
U.A.E.
Dubai
U.A.E.
Dubai
U.A.E.
Paris
France
Beijing
China
Shanghai
China
Düsseldorf
Germany

7-9 Νοεμβρίου 2016
7-9 Νοεμβρίου 2016
7-9 Νοεμβρίου 2016
14-17 Νοεμβρίου 2016
Νοέμβριος 2016
Νοέμβριος 2016
Νοέμβριος 2016
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