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Η Promo Solution σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Ζαχαρωδών
YUMMEX 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί στo Ντουμπάι των Η.Α.Ε., 18 - 20
Σεπτεμβρίου 2017.
Η YUMMEX 2017 διοργανώνεται για 11η
συνεχή χρονιά στο Dubai World Trade
Center, και αποτελεί το κατάλληλο
εφαλτήριο για είσοδο στις αναδυόμενες
αγορές του Αραβικού κόλπου και της
Βόρειας Αφρικής (την επονομαζόμενη
και περιοχή MENA -Middle East & North Africa-) και αποτελεί δορυφόρο διοργάνωση της
μεγαλύτερης και σημαντικότερης Διεθνούς Έκθεσης Ζαχαρωδών & Σνάκ, ISM της Κολωνίας.

Διογανώνεται σε συνεργασία με την Koelnmesse Gmbh, που θεωρείται ο σημαντικότερος
εκθεσιακός φορέας του κόσμου (διοργανώτρια της ISM και της μεγαλύτερης έκθεσης
Τροφίμων & Ποτών της Μέσης Ανατολής, GulFood) και αποτελεί ετήσιο θεσμό και σημείο
αναφοράς για τον κλάδο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ Η.Α.Ε.
Η ευρύτερη περιοχή του
Αραβικού

Κόλπου

αποτελεί μία από τις
ταχύτερα
αναπτυσσόμενες και πιο
εύπορες

αγορές

του

πλανήτη - με την αγορά
των γλυκών και σνακ σήμερα να αποτιμάται σε περισσότερα από 9 δις. δολάρια ΗΠΑ.
Μεταξύ 2015 και 2018, οι πωλήσεις των ζαχαρωδών προϊόντων υπολογίζεται ότι θα
σημειώσουν συνολική αύξηση κατά 20%, με τις πωλήσεις των σνακ να αναμένουν αύξηση
κατά 24%.. Οι προβλέψεις αυτές υπογραμμίζουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία που έχει
η περιοχή αυτή για τις επιχειρήσεις ζαχαρωδών προϊόντων και σνακ.

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, οι λιανικές πωλήσεις των
ζαχαρωδών προϊόντων το 2015 ανήλθαν στα 5,2 δις δολλάρια, ενώ οι λιανικές πωλήσεις των
αλμυρών σνάκ ξεπέρασαν τα 3,4 δις δολλάρια!

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η έκθεση καλύπτει όλη την αγορά των ζαχαρωδών και των σνακ από πρώτες ύλες μέχρι
επεξεργασμένα και τελικά προϊόντα.

2

Συγκεκριμένα στην έκθεση προβάλλονται:


Σοκολάτες και σοκολατοειδή,



Μπισκότα, snacks, παξιμάδια και crackers,



Καραμέλες και ζαχαρώδη προϊόντα,



Γλυκά για διαβητικούς,



Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής,



Μαρμελάδες,



Παγωτά,



Μέλι & γλυκά από μέλι,



Πάστες ξηρών καρπών και ξηροί καρποί,



Γιαούρτια (yogurt sweets).

Αριθμοί για το 2016:


364 εκθέτες ( +16 % σε σχέση με το 2015) από 47 χώρες



8.180 επισκέπτες ( +3 % σε σχέση με το 2015) προερχόμενοι από 83 χώρες.



10.000 τ.μ εκθεσιακού χώρου ( + 18 % σε σχέση με το 2015)

Φωτογραφικό Υλικό από τη διοργάνωση του 2016
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Β2Β MEETINGS
Σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης εκδήλωσης με b2b meetings και φέτος οι
διοργανωτές της έκθεσης θα οργανώσουν b2b meetings μεταξύ εκθετών και hosted
buyers. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στις
αίθουσες της έκθεσης κατά τη διάρκεια της. Ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και η
διαδικασία θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής σε Ελληνικό συλλογικό περίπτερο ανέρχεται σε 619 € / τ.μ. Επίσης
κάθε εκθέτης θα πρέπει να καταβάλει 150 € ως υποχρεωτική ασφάλιση και 300 € για την
καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης και τον ηλεκτρονικό κατάλογο. Το κόστος της
μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής και θα υπάρξει πρόσθετη
επιβάρυνση. Σύμφωνα με προηγούμενες συμμετοχές, θα ανέλθει σε 7.5€ / kg για το ξηρό
φορτίο ενώ για το νωπό ή κατεψυγμένο η χρέωση ανά κιλό θα είναι μεγαλύτερη. Στα
παραπάνω κόστη θα χρεωθεί ΦΠΑ.

Η παραχώρηση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6 % επί του συνολικού
κόστους.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Εξασφάλιση προνομιακού χώρου για την λειτουργία ενιαίου Ελληνικού συλλογικού
περιπτέρου
 Ενοίκιο χώρου
 Κατασκευή συλλογικού περιπτέρου, ξυλοκατασκευή από μελαμίνη, με ιδιαίτερο
σχεδιασμό και πλούσιο εξοπλισμό. Περίπτερο μέχρι 12τμ περιλαμβάνει: δάπεδο με
μοκέτα, τοιχοποιία στα 4μ. με ελληνική σήμανση, αυτοκόλλητο λογότυπο της
εταιρείας σας, τραπέζι με 3 καρέκλες, 2 ράφια, 1 counter και φωτισμός με προβολείς
ψυχρού φωτισμού.
 Δυνατότητα για τοποθέτηση έξτρα γραφικών με κόστος 60€/μ²
 Οργάνωση της αεροπορικής μεταφοράς των εκθεμάτων. Το κόστος μεταφορά δεν
περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής. Επισημαίνουμε ότι δεν θα οργανωθεί
επιστροφή των διακοσμητικών στοιχείων ή προϊόντων στην Ελλάδα μετά την λήξη της
έκθεσης.
 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του
περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου.)
 Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων για την εύρυθμη λειτουργία του
συλλογικού περιπτέρου (καφετιέρα, αναλώσιμα για προσφορά καφέ, υλικά
καθαριότητας, τετράδια επαφών, διαφημιστικές τσάντες).
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 Καταχώρηση της επωνυμίας της επιχείρησής σας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της
έκθεσης καθώς και καταχώρηση των στοιχείων σας στον έντυπο κατάλογο εκθετών.
 Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την
προετοιμασία της έκθεσης.
 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, όπως:
διερμηνείς, κατασκευή αποθήκης περιπτέρου, ενοικίαση ψυγείων, παροχή νερού,
παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση LCD TV & DVD, σύνδεση Internet, βοηθητικό
προσωπικό κλπ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ






Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να μας αποστείλουν την συνημμένη
δήλωση άμεσα λόγω μεγάλης ζήτησης της έκθεσης.
Να καταβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής το ποσό των 150€ / τ.μ., προκειμένου
να οριστικοποιηθεί το κλείσιμο του χώρου.
Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της Promo Solution,
ALPHA BANK 182-00-2320-000228, και είναι απαραίτητη για την κράτηση του χώρου.
Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.
Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα καταβληθεί ως ακολούθως για διευκόλυνσή
σας: Β’ δόση (40%) μέχρι 12 Ιουνίου 2017 - Εξόφληση μέχρι 21 Αυγούστου 2017.

Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη 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.
Με εκτίμηση,
Βασίλειος A. Πίγκος
Διευθυντής Μάρκετινγκ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ

YUMMEX 2017
ΝΤΟΥΜΠΑΙ, 18 - 20.09.2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

FAX:
Website:
ΔΟΥ:

ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:

m2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΓΩΝΙΑ




ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
619 € / μ2 & 150 € Insurance Fee & 300 € Καταχώρηση στον κατάλογο πλέον ΦΠΑ
Το κόστος της αεροπορικής μεταφοράς ξηρού φορτίου θα ανέλθει σε 7,5€ kg. Η μεταφορά ξηρού ή
κατεψυγμένου φορτίου θα έχει πρόσθετη χρέωση,
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή συλλογικού τύπου περιπτέρου
με έντονη εταιρική και εθνική σήμανση, δάπεδο με μοκέτα, τοιχοποιία στα 4μ. με ελληνική σήμανση,
αυτοκόλλητο λογότυπο της εταιρείας σας με διαστάσεις 2.00μ. * 1,5μ. Ύψος, τραπέζι με 3 καρέκλες, 4 ράφια, 1
counter και φωτισμός με προβολείς ψυχρού φωτισμού, εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,
καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo Solution. Όπως αναφέρονται
αναλυτικά την πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της.. Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής : 150 € / τ.μ.,
Β’ δόση: 12 Ιουνίου 2017, Εξόφληση: 21 Αυγούστου 2017. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της
Promo Solution στην Alpha Bank: ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν καταβάλει
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.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ /ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ /ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

6

