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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  “BIOFACH 2023”  
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, 14-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

 

Αθήνα, 26.10.2022 

Η Promo Solution σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στη Διεθνή Οργανικών Προϊόντων 

Biofach 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας το διάστημα 14 

με 17 Φεβρουαρίου 2023. 

 

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.   

 

Η Biofach πραγματοποιείται ετησίως και έχει 
καθιερωθεί στον κλάδο των Βιολογικών Προϊόντων 
και Φυσικών Καλλυντικών ως η μεγαλύτερη και 
πιο σημαντική παγκοσμίως. Η έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί για 33η φορά σε φυσική μορφή 
και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης και 
σημείο συνάντησης για επαγγελματίες λιανικής, 
χονδρεμπόρους, διανομείς και παραγωγούς του 
κλάδου των βιολογικών προϊόντων! 
 

Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση της σε φυσική μορφή τον Ιούλιο 
του 2022, στα πλαίσια της μετά-COVID 19 εποχής, όλοι οι εκθέτες και οι επισκέπτες 
αναμένουν με μεγάλη προσμονή την εκ νέου πραγματοποίησή της τον Φεβρουάριο του 
2023! 
 

 

Στατιστικά Στοιχεία για τη Biofach 2022 (Summer Edition): 

✓ 2.276 εκθέτες (από 94 χώρες)  
✓ 24.000 εμπορικοί επισκέπτες από 137 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).  
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
 

• 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. 

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ PROMO SOLUTION ΤΟ 2022 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών που έλαβαν μέρος υπό 
την αιγίδα της Promo Solution στη Biofach 2022! Συνολικά συμμετείχαν 12 εξαγωγικές εταιρείες 
Τροφίμων & Ποτών σε χώρο που κάλυπτε περισσότερα από 150 τ.μ.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Το κόστος συμμετοχής σε Ελληνικό συλλογικό περίπτερο ανέρχεται σε 728,00 € / τ.μ.  

• Η κάθε εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει 990,00 € για το αναβαθμισμένο Marketing 

Package, που περιλαμβάνει την Εγγραφή της στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης, καθώς 

και τη συμμετοχή στο ψηφιακό event.  

• Minimum μέγεθος περιπτέρου: 12m²  

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

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην 
BIOFACH 2023 οφείλουν να προσκομίσουν οργανικά πιστοποιητικά από εγκεκριμένο 
φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της Ελλάδας ή του εξωτερικού! 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

➢ 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.  

➢ Να σημειωθεί ότι στην προσφορά μας δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά προϊόντων 
ψυγείου/κατάψυξης για τα οποία θα υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, για την οποία θα 
ενημερωθεί εγκαίρως ο εκθέτης. Η χρέωση αυτή θα 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, φύλαξη). Σημειώνουμε ότι για την 24ωρη λειτουργία των ψυγείων 
θα υπάρξει επιπλέον κόστος.  

➢ Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για την προσφορά καφέ, νερού κλπ. 

➢ Πρόσκληση σημαντικών εισαγωγέων να επισκεφθούν τα stands της PROMO SOLUTION. 

➢ 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). 

➢ 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 

 
 
 

ΟΡΟΙ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι Όροι Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Biofach 2023, καθώς και η Σύμβαση Συμμετοχής 
περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο με τίτλο «Biofach 2023 - Όροι & Σύμβαση Συμμετοχής», 
το οποίο αποστέλλεται μαζί με την παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής. 
Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Biofach 2023, θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί έγκαιρη αποστολή της Σύμβασης Συμμετοχής, καθώς και των Όρων 
Συμμετοχής, με υπογραφή & σφραγίδα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα από την Promo Solution. Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει 
εγκαίρως με υπογραφή & σφραγίδα τη  Σύμβαση Συμμετοχής, καθώς και τους Όρους 
Συμμετοχής σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, θα αποκλείονται από τη 
συμμετοχή τους στην έκθεση με την Promo Solution. 


