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Αθήνα, 4.7.2019

Η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη στον κόσμο, ετήσια συνάντηση του κλάδου των
ιχθυηρών & θαλασσινών Seafood Expo Global, θα διεξαχθεί για 28η φορά στο
εκθεσιακό κέντρο των Βρυξελλών του Βελγίου από τις 21 έως τις 23 Απριλίου 2020.

Η διοργάνωση του 2019 ήταν εξαιρετικά πετυχημένη από όλες τις απόψεις,
φιλοξενώντας περισσότερους από 2.007 εκθέτες από 88 χώρες ενώ προσέλκυσε
περισσότερους από 29.200 εμπορικούς επισκέπτες από 155 χώρες.
Η μακρόχρονη παρουσία της Promo Solution στην έκθεση έχει εξασφαλίσει στις
συμμετέχουσες εταιρίες σημαντικό πλεονέκτημα προσφέροντας δεσπόζουσα
παρουσία στην είσοδο της αίθουσας 6, η οποία θεωρείται από τις καλύτερες
ολόκληρης της έκθεσης. Έτσι για 21η συνεχή χρονιά η Promo Solution σας καλεί
να συμμετάσχετε υπό από την οργανωτική αρωγή της, και να επωφεληθείτε από
τους προνομιακούς εκθεσιακούς χώρους που η Promo Solution είναι σε θέση να
σας εξασφαλίσει και την άριστη εξυπηρέτηση τόσο στην προετοιμασία όσο και
κατά την διάρκεια της έκθεσης από το έμπειρο προσωπικό της.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της οργανωτικής μέριμνας που αναλαμβάνει κάθε χρόνο η Promo
Solution, θα οργανωθούν και για το 2020 τα παρακάτω:
 Λειτουργία κοινόχρηστου bar για την εξυπηρέτηση των ελληνικών εταιριών
και των επισκεπτών τους με προσφορά καφέ (espresso, cappuccino &
φίλτρου), αναψυκτικών, μπύρας και κρασιών καθώς και διαφόρων
κερασμάτων (Ελληνικά εδέσματα, βουτήματα, σοκολατάκια κτλ.)
 Διοργάνωση ‘live cooking sessions’ με ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από
γνωστό chef έτσι ώστε οι επισκέπτες του ελληνικού περιπτέρου να έχουν
την δυνατότητα να δοκιμάσουν τις αξεπέραστες γεύσεις της ελληνικής
κουζίνας με πρώτες ύλες από τα προϊόντα των συμμετεχόντων ελληνικών
εταιριών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το κόστος συμμετοχής για την συμμετοχή του 2020 θα κυμανθεί στα 998 € ανά
τ.μ.
Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται όλο το πακέτο συμμετοχής:
 Ενοίκιο εκθεσιακού χώρου
 Ποιοτική ξύλινη κατασκευή περιπτέρου
 Λειτουργικές δαπάνες (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό
και την 24ωρη λειτουργία των ψυγείων, καθαρισμό περιπτέρου κτλ.)
 Καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο και στην ιστοσελίδα της έκθεσης
 Οδική μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων (ξηρού & ευπαθούς φορτίου)
 Οργανωτικές εργασίες προετοιμασίας και υλοποίησης της συμμετοχής σας
 Διοικητική υποστήριξη κατά την διάρκεια της έκθεσης
Επίσης φροντίζουμε για την εξασφάλιση πρόσθετων παροχών -με επιπλέον
χρέωση- όπως την εύρεση βοηθητικού προσωπικού, την ενοικίαση ψυγείων και
λοιπών συσκευών (π.χ. LED Οθόνες, Video Wall), το catering κλπ.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας για την διοργάνωση του 2020 με την
αποστολή της συνημμένης δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 12 Ιουλίου 2019.

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από
προκαταβολή ύψους 250€ ανά αιτούμενου τ.μ., η οποία θα πρέπει να καταβληθεί
στους λογαριασμούς της Promo Solution στην Ελλάδα ή στην Κύπρο: Alpha Bank:
GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228, Hellenic Bank: IBAN: CY71 0050 0240 0002
4001 7302 4601 - Swift: HEBACY2N. Η υπόλοιπη συμμετοχή θα εξοφληθεί με
δόσεις από το Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του 2020.
Στο παραπάνω κόστος θα χρεωθεί ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς των οργανωτών οποιαδήποτε ακύρωση ή
αναπροσαρμογή των επιθυμητών τ.μ. του περιπτέρου σας μετά την δήλωση
συμμετοχής επιφέρει ακυρωτική ποινή ίση με το 30% του κόστους του χώρου που
ακυρώνεται ενώ μετά τις 3 Ιανουαρίου 2020 η ποινή ανέρχεται στο 100% του
κόστους του χώρου.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα
τηλέφωνα 210-9630630, 210-9690720, fax 210-9603142,
e-mail: info@promosolution.net ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.promosolution.net.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Πέτρος Πίγκος
International Exhibitions Director

Άκης Μινόγλου
Υπεύθυνος Διεθνών Εκθέσεων
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 21-23.4.2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

FAX:
Website:
ΔΟΥ:

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ: ____ m2

ΑΦΜ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΓΩΝΙΑ




ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
998 € / m2 πλέον νομίμου ΦΠΑ.
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, ποιοτική ξύλινη
κατασκευή περιπτέρου, οδική μεταφορά εκθεμάτων, εγκατάσταση και κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την
Promo Solution, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της
4.7.2019 που συνοδεύει την παρούσα σύμβαση.
Α’ δόση - Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής : 250 € / τ.μ.,
Β’ δόση: Νοέμβριος 2019, Γ’ δόση - Εξόφληση: Μάρτιος 2020.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στους λογαριασμούς της Promo Solution στην Ελλάδα ή
στην Κύπρο: Alpha Bank: GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228,
Hellenic Bank: IBAN: CY71 0050 0240 0002 4001 7302 4601 - Swift: HEBACY2N.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας (σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια, καιρικά φαινόμενα, φυσική
καταστροφή, πυργκαγίες, απεργίες κτλ.), παρέμβαση ή απόφαση δημόσιας ή δικαστικής Αρχής ή
άλλου Δημόσιου οργανισμού ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, κ.λ.π., ή για λόγους που δεν
υπάγονται στη υπαιτιότητα της Promo Solution, αναβληθεί ή ματαιωθεί οριστικά η έκθεση, η Promo
Solution δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση του εκάστοτε εκθέτη. Η έγκαιρη γνωστοποίηση
της αλλαγής αυτής, δεν δίνει το δικαίωμα στον εκάστοτε εκθέτη να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση
εναντίον της Promo Solution ή να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Σε περίπτωση οριστικής
αναβολής ή ματαίωσης της έκθεσης, η Promo Solution θα ακολουθήσει τους κανονισμούς της
διοργανώτριας αρχής και θα δράσει σύμφωνα με αυτούς, διασφαλίζοντας πάντα, τόσο τα δικά της
συμφέροντα, όσο και των πελατών της.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς των οργανωτών οποιαδήποτε ακύρωση ή αναπροσαρμογή των
επιθυμητών τ.μ. του περιπτέρου σας μετά την δήλωση συμμετοχής επιφέρει ακυρωτική ποινή ίση
με το 30% του κόστους του χώρου που ακυρώνεται ενώ μετά τις 3 Ιανουαρίου 2020 η ποινή
ανέρχεται στο 100% του κόστους του χώρου.
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