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Αθήνα,  19.04.2019 
 
 

 

Η Promo Solution σας καλεί για ακόμη μία χρονιά να συμμετάσχετε στην Διεθνή 
Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων BIOFACH 2020 η οποία θα πραγματοποιηθεί στη 
Νυρεμβέργη της Γερμανίας, παράλληλα με την Διεθνή Έκθεση Φυσικών 
Καλλυντικών Vivaness 2020, από τις 12 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2020, 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 έκθεση παγκόσμιου βεληνεκούς, η επιτυχία της συμμετοχής σας εξαρτάται  
άμεσα από τα παρακάτω, τα οποία η Promo Solution είναι στην ιδανική θέση να σας 
εξασφαλίσει: 
 

 την οργανωτική διαδικασία και την αμεσότητα εξυπηρέτησης 
 την θέση του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο 
 την εμφάνιση και λειτουργικότητα του περιπτέρου   

 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (BIOFACH 2019) 
 

 2.982 εκθέτες (από 98 χώρες) εκ των οποίων οι 280 στην Vivaness 
 51.488 εμπορικοί επισκέπτες από 144 χώρες (εκ των οποίων οι μισοί 

προέρχονταν από τη Γερμανία και η πλειοψηφία των υπολοίπων από χώρες 
όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ισπανία).  

 

Η εν λόγω έκθεση διοργανώνεται ετήσια και έχει καθιερωθεί στον κλάδο των 
Βιολογικών Προϊόντων και Φυσικών Καλλυντικών ως η μεγαλύτερη και πιο 
σημαντική παγκοσμίως. Πραγματοποιείται φέτος για 31η συνεχόμενη χρονιά και 
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αποτελεί πόλο έλξης και ένα σημείο συνάντησης για επαγγελματίες λιανικής, 
χονδρεμπόρους, διανομείς και παραγωγούς του κλάδου των βιολογικών προϊόντων! 
 

  
 

  
 

Φωτογραφικό υλικό από την συμμετοχή μας στην BioFach 2019. 
 

 89% των επισκεπτών αποτελούνταν από σημαντικούς decision-makers, με 
μεγάλη επιρροή στις αγοραστικές αποφάσεις της εταιρείας τους. 

 87% των εκθετών έμεινα απόλυτα ικανοποιημένο από την συνολική επιτυχία 
της συμμετοχής τους. 

 90% των εκθετών πραγματοποιήσαν νέες επιχειρηματικές επαφές 
 97% των επισκεπτών έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο από την ποικιλία των 

εκθεμάτων 
 98% των επισκεπτών δήλωσε ότι σίγουρα θα παρευρεθεί εκ νέου στη 

Biofach! 
 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 ΦΡΕΣΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: φρούτα και λαχανικά, κρέατα, ψάρια και θαλασσινά, 
γαλακτοκομικά, υποκατάστατα κρέατος- γάλακτος, τυριά, αυγά, προϊόντα 
delicatessen. 

 

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: κρέας, ψάρια και θαλασσινά, κατεψυγμένες ζύμες, 
φρούτα και λαχανικά, παγωτά. 

 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 COOKING & BAKING: όσπρια, αρτοσκευάσματα, προϊόντα τομάτας, έτοιμες 

σάλτσες, καρυκεύματα, ξύδι, ελαιόλαδο, μαγειρικά λίπη, κονσερβοποιημένα 
προϊόντα, έτοιμα γεύματα, delicatessen & antipasti. 

 SWEETS & SNACKS: ξηροί καρποί, σοκολάτα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, 
αλμυρά σνακ, μπισκότα, μέλι, δημητριακά, γλυκαντικές ουσίες, 
συμπληρώματα διατροφής, τροφές μωρών. 

 DRINKS: χυμοί, αναψυκτικά, νερό, τσάι, καφές, ζεστά ροφήματα, μη 
αλκοολούχα και αλκοολούχα ποτά, κρασί, μπύρα. 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ: εκτός από τρόφιμα στην BIOFACH προβάλλονται επίσης 
απορρυπαντικά, οργανικά υφάσματα, ζωοτροφές, σπόροι & φυτά, προϊόντα 
σπιτιού καθώς και συσκευασία, πρώτες ύλες και τεχνολογία.  
 
 

Επίσης, στην έκθεση VIVANESS προβάλλονται τα εξής προϊόντα:  

 Προϊόντα περιποίησης σώματος & μαλλιών  

 Προϊόντα καλλωπισμού  

 Προϊόντα υγιεινής  

 Αρώματα  

 Προϊόντα περιποίησης μωρών κ.α. 



 3 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην 
BIOFACH 2020 οφείλουν να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά ποιότητας από 
εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα! 

  

 

 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ    
 

 Εξασφάλιση και ενοικίαση προνομιακού χώρου για την λειτουργία ενιαίου 
Ελληνικού συλλογικού περιπτέρου 

 Ποιοτική ξυλοκατασκευή συλλογικού περιπτέρου ιδιαίτερου σχεδιασμού, με 
πλούσιο εξοπλισμό (τραπέζια, καρέκλες, ράφια, βιτρίνες, info υποδοχής κτλ.) και 
τα απαραίτητα γραφικά για την σήμανση της εταιρείας.    

 Οργάνωση οδικής μεταφοράς και ασφάλισης των εκθεμάτων και παράδοση στο 
περίπτερό σας. 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, φύλαξη). Σημειώνουμε ότι για την 24ωρη 
λειτουργία των ψυγείων θα υπάρξει επιπλέον κόστος.  

 Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων για την εύρυθμη λειτουργία του 
συλλογικού περιπτέρου (καφετιέρα, αναλώσιμα για προσφορά καφέ, υλικά 
καθαριότητας, τετράδια επαφών, διαφημιστικές τσάντες καθώς και 
εμφιαλωμένα νερά). 

 Καταχώρηση της επωνυμίας της επιχείρησής σας στον ηλεκτρονικό κατάλογο 
της έκθεσης καθώς και καταχώρηση των στοιχείων σας στον έντυπο κατάλογο 
εκθετών. 

 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, 
όπως: παραγωγή & επικόλληση επιπλέον γραφικών, διερμηνείς, ενοικίαση 
ψυγείων, παροχή νερού, παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση LCD TV & DVD, 
σύνδεση Internet, βοηθητικό προσωπικό κλπ. 

 Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την 
προετοιμασία της έκθεσης καθώς και παρουσία προσωπικού της Promo Solution 
κατά την διάρκεια της έκθεσης για την εύρυθμη λειτουργία του περιπτέρου 
 
 

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

Η Promo Solution αναλαμβάνει να οργανώσει τη συμμετοχή σας με ανεξάρτητο 
περίπτερο προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Κράτηση προνομιακού ανεξάρτητου εκθεσιακού χώρου 
 Ιδιαίτερη μελέτη περιπτέρου 
 Σχεδιασμό και κατασκευή περιπτέρου 

 
 

  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 

635 €/τ.μ. & Registration Fee 630 € 
 

Η παραχώρηση γωνίας επιβαρύνεται με το 6% επί του συνολικού κόστους  
 

Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με ελληνικό ΦΠΑ 24% 
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 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να μας αποστείλουν την συνημμένη 
δήλωση άμεσα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος. 

 Μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή το 20% 
πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κλείσιμο του χώρου.  

 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα καταβληθεί ως ακολούθως: 40% μέχρι 31 
Οκτωβρίου 2019 και εξόφληση 40% μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020 ή με επιταγή λήξεως 2 
μηνών μετά το πέρας της έκθεσης, που θα πρέπει να αποσταλεί εως τις 07/02/2020. 

 Οι δόσεις θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό της Promo Solution στην Ελλάδα: 
Alpha Bank: GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228 ή στην Κύπρο: Hellenic Bank: CY71 
0050 0240 0002 4001 7302 4601 - Swift: HEBACY2N και είναι απαραίτητη για την 
κράτηση του χώρου. Σε περίπτωση ακύρωσης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

 
 
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. 
Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και επιπλεόν 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.   

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και μας 
αποστείλετε την συνημμένη Δήλωση-Σύμβαση συμμετοχής με φαξ ή με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία άμεσα!   

 
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 εκτίμηση, 
 
 
 

Πέτρος Πίγκος  Γιώργος Τίτιρης 
International Exhibitions 

Director 
 Sales & Marketing Assistant 
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http://www.promosolution.net/


 5 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

BBIIOOFFAACCHH  22002200 
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, 12-15.02.2020 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ         ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ        

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:    ____ μ² ΓΩΝΙΑ           
 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 635 €/τ.μ. & Registration Fee 630 € 

Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, ποιοτική ξυλοκατασκευή 
συλλογικού τύπου περιπτέρου, εξοπλισμός περιπτέρου (τραπέζι, καρέκλες, βιτρίνα, counter, ράφια), 
εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό του περιπτέρου (για την 24ωρη 
λειτουργία των ψυγείων θα υπάρξει επιπλέον κόστος), καθαρισμός περιπτέρου, οδική μεταφορά 
εκθεμάτων (σημειώνουμε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή εκθεμάτων/διαφημιστικού υλικού ενώ σε 
ενδεχόμενη μεταφορά ευπαθών εκθεμάτων -νωπών ή κατεψυγμένων- θα υπάρξει επιπλέον χρέωση 
που θα σας κοινοποιηθεί αργότερα), τεχνική και διοικητική υποστήριξη, όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στην Πρόσκληση-Εγκύκλιο συμμετοχής της 19.04.2019 που συνοδεύει την παρούσα 
Αίτηση Συμμετοχής. 
 
Η παραχώρηση γωνίας επιβαρύνεται με το 6% επί του συνολικού κόστους. Οι παραπάνω τιμές θα 

επιβαρυνθούν με ελληνικό ΦΠΑ 24 % 
 

Α’ δόση-προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής : 20 % του κόστους συμμετοχής, 
Β’ δόση: 40% Οκτώβριος 2019,  Γ’ δόση-εξόφληση: 40% Ιανουάριος 2020 ή με επιταγή λήξεως 2 
μηνών μετά το πέρας της έκθεσης, που θα πρέπει να αποσταλεί εως 07/02/2020. 
Οι δόσεις θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό της Promo Solution 
στην Ελλάδα: Alpha Bank: GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228 

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. 
Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και επιπλεόν 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.   


