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ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  &&  ΠΠΟΟΤΤΩΩΝΝ  

““AALLIIMMEENNTTAARRIIAA  BBAARRCCEELLOONNAA  22002200””  

ΒΒΑΑΡΡΚΚΕΕΛΛΩΩΝΝΗΗ--ΙΙΣΣΠΠΑΑΝΝΙΙΑΑ,,  1177--2200  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  22002211  
         

 
Αθήνα, 16.07.2020 

 

 
Η Promo Solution, ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης της ελληνικής συμμετοχής, σας 
καλεί να συμμετάσχετε στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «ALIMENTARIA 
BARCELONA 2021», η οποία αποτελεί την σημαντικότερη συνάντηση για τους κλάδους της 
βιομηχανίας  τροφίμων και ποτών, τόσο για την Ισπανία, όσο  και για την ευρύτερη 
περιοχή.  

 

 

 
 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση οργανώνεται κάθε δύο χρόνια, από το 1976, σε ένα από 
τα πιο σύγχρονα και μοντέρνα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης, το FIRA GRAN VIA στην 
Βαρκελώνη, με καθαρό εκθεσιακό χώρο 120.000 τμ. 
 
Τα στοιχεία για την 22η οργάνωση της ALIMENTARIA το 2021, δείχνουν τα εξής: 
 

- θα εκθέσουν τα προϊόντα τους 5.000 επιχειρήσεις από 70 χώρες,  
- θα παρευρεθούν 152.000 εμπορικοί επισκέπτες, από τους οποίους οι 45.000 είναι 

διεθνείς αγοραστές  
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- το 13% των διεθνών αγοραστών προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής, με 
το σύνολο των εξαγωγών προς αυτές να υπολογίζεται σε πάνω από 850.000.000 €! 

 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ότι η ALIMENTARIA διαδραματίζει υψηλό ρόλο στις 
εμπορικές συναλλαγές των χωρών της Βόρειας Αφρικής, λόγω της γεωγραφικής θέσης της 
Ισπανίας, αλλά και των χωρών της Λατινικής Αμερικής (13% των επισκεπτών), οι οποίες 
λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας και ως κανάλι διανομής από και προς την Ισπανία, 
αφού η τελευταία θεωρεί την Λατινική Αμερική φυσική της προέκταση. 
 
Δεδομένου αυτού, προκύπτει ότι υπάρχει επιβεβαιωμένα η δυνατότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους, διεισδύοντας στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο 
αγορά, μέσω της παρουσίας τους σε μία τόσο σημαντική εμπορική έκθεση-πύλη προς τις 
ισχυρότερες διεθνείς αγορές. 
 

 
 
 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
 

 Τομέας Διεθνών συμμετοχών 
 Κατεψυγμένων προϊόντων 
 Αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νερών, μπύρας 
 Διατηρημένων λαχανικών & ψαριών 
 Κρεάτων & προϊόντων 
 Γαλακτοκομικών προϊόντων 
 Ψαριών υδατοκαλλιέργείας & προϊόντων 
 Κρασιών, οινοπνευματωδών 
 Μπισκότων, γλυκών και γενικά ζαχαρωδών 
 Φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
 Ελαιόλαδα και σπορέλαια 
 Οργανικών προϊόντων. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 

Το κόστος συμμετοχής στους προνομιακούς χώρους που έχουμε ήδη εξασφαλίσει για την 
Ελληνική συμμετοχή, διαμορφώνεται ως εξής: 

 
608 €/τμ. + 120 € Κόστος Εγγραφής Καταλόγου* + 6% επιβάρυνση για την εξασφάλιση 

γωνιακού χώρου  
 

* περιλαμβάνει καταχώρηση στον επίσημο έντυπο κατάλογο της έκθεσης, 
πρόσβαση στην online πλατφόρμα επαφών (Alimentaria Matchmaking platform) 
για την δημιουργία b2b επαφών διεθνείς και εγχώριους αγοραστές. 

 
Στα παραπάνω κόστη θα χρεωθεί Ελληνικός Φ.Π.Α 24% 

 
 
                                        

Το προσφερόμενο πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει: 
 

 Εξασφάλιση και ενοικίαση προνομιακού χώρου στην κύρια αίθουσα της Έκθεσης σε 
κεντρικό σημείο στην  αίθουσα των Διεθνών Συμμετοχών.  

 Κατασκευή περιπτέρου με τα πιο σύγχρονα και μοντέρνα υλικά, πάτωμα μελαμίνης και 
πλήρη εξοπλισμό. Επί παραδείγματι, για περίπτερο 9 τ.μ. ο εξοπλισμός περιλαμβάνει :1 
info desk, βιτρίνα, 3 ράφια, 1 τραπέζι με 4 καρέκλες. Για μεγαλύτερα των 9 τ.μ. stands ο 
εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα.  

 Οδική μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων : 1 ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου - επιστροφή 
των διακοσμητικών στοιχείων στην Ελλάδα μετά την λήξη της έκθεσης (έως 2 
χαρτοκιβώτια ανά εκθέτη) – δεν θα υπάρξει επιστροφή προϊόντων!     

*Επισημαίνουμε ότι για κάθε μία ευρωπαλέτα πέρα από αυτή που σας αναλογεί βάσει 
τ.μ. θα υπάρξει χρέωση της τάξεως των 200€.  Να σημειωθεί επίσης ότι στην προσφορά 
μας δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά προϊόντων ψυγείου/κατάψυξης για τα οποία θα 
υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση. Η χρέωση αυτή αφορά την μεταφορά της παλέτας από 
τον τόπο παράδοσης στην Αθήνα έως το περίπτερο σας μέσα στον εκθεσιακό χώρο.  

 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του 
περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου). 

 Χρήση κοινόχρηστης κουζίνας της Promo Solution και Παροχή όλων των απαραίτητων 
αναλώσιμων σε κάθε περίπτερο εκτός της συλλογικής συμμετοχής (καφετιέρα, καφέδες, 
ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, αναδευτήρια, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, 
τετράδια επαφών, διαφημιστικές τσάντες καθώς και εμφιαλωμένα νερά). 

 Προβολή της επιχείρησης με: α) αλφαβητική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της 
έκθεσης, β) αλφαβητική καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης και 
σύνδεση (link) του ηλεκτρονικού καταλόγου της ιστοσελίδας της έκθεσης με την 
ιστοσελίδα του εκθέτη.  

 Eξασφάλιση παραλαβής από κάθε εκθέτη του καταλόγου των σημαντικότερων 
αγοραστών των ευρωπαϊκών αλυσίδων λιανεμπορίου και χονδρεμπόρων καθώς επίσης 
και αριθμού προσκλήσεων αγοραστών ώστε να κανονισθούν ιδιαίτερες συναντήσεις με 
αγοραστές. 
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 Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την 
προετοιμασία όσο και κατά την λειτουργία της έκθεσης. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Άμεση καταβολή προκαταβολής με την αποστολή της Σύμβασης Συμμετοχής. Το ποσό της 
προκαταβολής ανέρχεται σε 40% του καθαρού κόστους της συμμετοχής και είναι 
απαραίτητη προκειμένου να οριστικοποιηθεί η κράτηση του χώρου. Η κατάθεση της 
προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της PROMO SOLUTION στην Alpha 
Bank: GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228.  

 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα πρέπει να καταβληθεί ως ακολούθως: Β’ Δόση 
30% μέχρι 16 Νοεμβρίου 2020 – Γ’ Δόση’/Εξόφληση μέχρι 19 Μαρτίου 2021. 

 

 Με την δήλωση συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ρητά τον κανονισμό λειτουργίας της 

διοργάνωσης.   

 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 της συμμετοχής μετά από απόφαση του εκθέτη, η προκαταβολή 

δεν επιστρέφεται και επιπλέον ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO 

SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί (με βάση 

τον κανονισμό της έκθεσης) να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη (ενοίκιο 

χώρου, καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.).  
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 Εάν η ακύρωση της συμμετοχής μετά από απόφαση του εκθέτη γίνει σε διάστημα 

μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να 

καταβάλει το 80% της συνολικής δαπάνης.  

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακύρωσης, αναβολής ή τερματισμού της έκθεσης λόγω 

απρόβλεπτων γεγονότων, λόγω ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων, 

διαταράξεων, απεργιών, επιδημίας κτλ. η προκαταβολή των 40% θα επιστραφεί στον 

εκθέτη. Αν το παραπάνω αποφασιστεί από τους οργανωτές σε διάστημα μικρότερο των 2 

μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει το 40% της 

συνολικής δαπάνης καθώς η PROMO SOLUTION θα έχει ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες 

για την προετοιμασία της συμμετοχής.  

 Σε κάθε περίπτωση η PROMO SOLUTION δεν είναι υπόχρεη απέναντι στη συμμετέχουσα 

εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να της προκληθεί από ενδεχόμενη ακύρωση 

ή αναβολή της έκθεσης.   

 
Η εξασφάλιση προνομιακού χώρου όπως γνωρίζετε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
έγκαιρη υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση των επιθυμητών εκθεσιακών χώρων.  
Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατό 
ώστε να σας εξασφαλίσουμε συμμετοχή με το παραπάνω προνομιακό κόστος συμμετοχής!   

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και μας 
αποστείλετε την συνημμένη Δήλωση-Σύμβαση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι 23.10.2020!   

 
 

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. 

 
 
 
 
Πέτρος Πίγκος  Παναγιώτης Κόντος 
International Exhibitions 
Director 

 Sales & Marketing Department 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@promosolution.net
http://www.promosolution.net/
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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           

  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  608 €/τ.μ. & Registration Fee 120 € 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου 
συλλογικού τύπου, οδική μεταφορά εκθεμάτων μέχρι 1 ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου (επιστροφή μέχρι 2 
μεσαίων χαρτοκιβωτίων), εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό του 
περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo Solution και 
λοιπές παροχές όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της 16.07.2020.  
 

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 : 40 % του κόστους συμμετοχής, 
Β’ δόση: 30%-16 Νοεμβρίου 2020,  Γ’ δόση-εξόφληση: εως 19 Μαρτίου 2021  
 
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 

 

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ            ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
         ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                      ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
  ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                          ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

““ALIMENTARIA BARCELONA 2021””  
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, 17-20/05/2021 

Με την δήλωση συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ρητά τον κανονισμό λειτουργίας της διοργάνωσης.   
Για να θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε με 
προκαταβολή ύψους 40%.  
 
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 της 
συμμετοχής μετά από απόφαση του εκθέτη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και επιπλέον ο εκθέτης 
υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιήσει ή 
έχει δεσμευθεί (με βάση τον κανονισμό της έκθεσης) να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη 
(ενοίκιο χώρου, καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.).  
 
Εάν η ακύρωση της συμμετοχής μετά από απόφαση του εκθέτη γίνει σε διάστημα μικρότερο των 2 
μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει το 80% της συνολικής 
δαπάνης.  
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακύρωσης, αναβολής ή τερματισμού της έκθεσης λόγω απρόβλεπτων 
γεγονότων, λόγω ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων, διαταράξεων, 
απεργιών, επιδημίας κτλ. η προκαταβολή των 40% θα επιστραφεί στον εκθέτη. Αν το παραπάνω 
αποφασιστεί από τους οργανωτές σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της 
έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει το 40% της συνολικής δαπάνης καθώς  
η PROMO SOLUTION θα έχει ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες για την προετοιμασία της συμμετοχής.   
 
Σε κάθε περίπτωση η PROMO SOLUTION δεν είναι υπόχρεη απέναντι στη συμμετέχουσα εταιρεία για 
οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να της προκληθεί από ενδεχόμενη ακύρωση ή αναβολή της έκθεσης. 


