ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ALL4PACK PARIS 2020
ΓΑΛΛΙΑ, 23 - 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αθήνα, 11.12.2019
Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε με προνομιακούς χώρους και καλαίσθητες
κατασκευές στην διεθνή έκθεση συσκευασίας ALL4PACK PARIS 2020 όπου για 10η
συνεχόμενη φορά θα οργανώσει την συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων, και 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 καθώς και την εμφάνιση και λειτουργικότητα του περιπτέρου.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η έκθεση διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Parc Des Expositions στην
περιοχή Paris Nord Villepinte του Παρισιού και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους
πόλους έλξης επαγγελματιών από τον κλάδο της συσκευασίας. Η έκθεση εκτός από Υλικά
Συσκευασίας & Μηχανήματα Συσκευασιών αφορά και Τεχνολογίες Εκτύπωσης,
Επεξεργασίας και Ηandling, γεγονός που προσφέρει συνέργειες και στην επισκεψιμότητα
της έκθεσης από την παρουσίαση του συνόλου της βιομηχανίας της συσκευασίας.
Το 2018 η έκθεση συγκέντρωσε πάνω από 1.350 εκθέτες από τους οποίους περισσότεροι
από το 55% ήταν εκτός Γαλλίας, ενώ στους χώρους της έκθεσης παρευρέθηκαν περίπου
79.000 εμπορικοί επισκέπτες εκ των οποίων το 35% ήταν διεθνούς προελεύσεως.
Η μεγάλη δυναμική της έκθεσης είναι ότι η All4Pack Paris 2020 θα είναι η 44η διοργάνωση
που σημαίνει ότι πλέον αποτελεί ένα καθιερωμένο τόπο συνάντησης των στελεχών του
κλάδου της συσκευασίας για περισσότερα από 60 χρόνια, γεγονός που την καθιστά σε μία
από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις συσκευασίας παγκοσμίως. Οι οργανωτές της
έκθεσης έχουν πολύχρονη πείρα και υψηλό κύρος στον κλάδο, κάτι που εξασφαλίζει ότι οι
σημαντικότεροι επαγγελματίες του χώρου θα παρευρεθούν στην διοργάνωση.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το ότι η έκθεση ανασχεδιάστηκε, προωθήθηκε με νέο
όνομα, νέες αίθουσες, νέο σύστημα κατανομής χώρων (Platinum-Gold-Silver εκθεσιακοί
χώροι) και μεγάλη εκστρατεία marketing, εγγυάται την επιτυχία στην διοργάνωση και την
προσέλευση νέων αγοραστών και στελεχών από τον ευρύτερο χώρο της συσκευασίας.
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής ανέρχεται σε
698€/τ.μ. + 1.650€ Registration Fee-Business Pack*
και περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που αναλύονται παρακάνω
Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους
*αφορά το υποχρεωτικό πακέτο εγγραφής στην έκθεση το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων: αποστολή 100 προσκλήσεων για πελάτες, αποστολή 5 VIP προσκλήσεων για τους
σημαντικούς σας πελάτες, καταχώρηση στον έντυπο κατάλογο καθώς και στην
ιστοσελίδα της έκθεσης και στην εφαρμογή για κινητά της έκθεσης, καταχώρηση της
επωνυμίας σας στις προωθητικές κατόψεις της έκθεσης και λίστες εκθετών που
διανέμονται στις εισόδους του εκθεσιακού κέντρου, συμμετοχή των νέων σας προϊόντων
στον κατάλογο παρουσίασης νέων προϊόντων, εξασφάλιση επιπλέον προώθησης με
εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας κ.α.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PROMO SOLUTION
 Εξασφάλιση & ενοίκιο κατάλληλου και προνομιακού εκθεσιακού χώρου
 Πολύ καλή κατασκευή με νέα μοντέρνα υλικά και άρτιο εξοπλισμό του stand με
έντονη σήμανση της εταιρείας
 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του
περιπτέρου, καθαρισμός, φύλαξη)
 Μεταφορά και επαναφορά εκθεμάτων και διαφημιστικού υλικού (1 παλέτα)
 Άριστο service, υποστήριξη και διοικητική μέριμνα από έμπειρο προσωπικό κατά την
προετοιμασία της έκθεσης.
 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, όπως:
ενοικίαση ψυγείων, LED οθόνες, 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.
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε για ιδιαίτερη μελέτη και κατασκευή περιπτέρου
προσαρμοσμένου στις προσωπικές αισθητικές προτιμήσεις και λειτουργικές σας ανάγκες,
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε τον
κατάλληλο χώρο και εν συνεχεία να σας δώσουμε προτάσεις κατασκευών σύμφωνα με τις
επιθυμίες σας και σε λογικό κόστος.
Επισημαίνουμε ότι η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να μας επιστραφεί μέχρι 10
Ιανουαρίου για να ισχύσει το παραπάνω κόστος μαζί με την προκαταβολή των 200 €/τ.μ.
στον αριθμό λογαριασμού της εταιρείας μας στην Alpha: GR95 0140 1820 1820 0232 0000
228, προκειμένου να εξασφαλισθεί προνομιακός χώρος καθώς η συγκεκριμένη έκθεση έχει
ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση, ειδικά φέτος με την εφαρμογή νέου συστήματος κατανομής
χώρων.
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.
Σε περίπτωση ακύρωσης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και επιπλέον 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.

Με εκτίμηση,

Νάσος Πίγκος
Γενικός Διευθυντής

Άκης Μινόγλου
Υπεύθυνος Διεθνών Εκθέσεων
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ALL4PACK PARIS 2020
ΓΑΛΛΙΑ, 23-26/11/2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

FAX:
Website:
ΔΟΥ:

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ: ____ μ²

ΑΦΜ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΩΝΙΑ


ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
698€/τ.μ. + 1.650€ Registration Fee-Business Pack
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, απλή κατασκευή
περιπτέρου συλλογικού τύπου με πλήρη εξοπλισμό, μεταφορά & επαναφορά εκθεμάτων
μέχρι 1 παλέτα, εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό του
περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo
Solution & λοιπές παροχές όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο
συμμετοχής της 11.12.2019.
Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους
Στα παραπάνω κόστη θα χρεωθεί ελληνικός Φ.Π.Α.
Α’ δόση – Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής : 200 € ανά τ.μ.
Β΄ δόση: 8 Μαΐου 2020, Γ΄ δόση -Εξόφληση: 16 Οκτωβρίου 2020.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution στην AlphaBank:
GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228
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.
Σε περίπτωση ακύρωσης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και επιπλέον 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.
Υπογραφή Εργολάβου

Υπογραφή Εργοδότη

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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