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                  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΪΪOOΝΝΤΤΩΩΝΝ      

BBIIOOFFAACCHH  22002211  (ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, 17-20/02)  
  

  

Αθήνα,  01.07.2020 
 

Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στην Διεθνή Έκθεση 
Βιολογικών Προϊόντων BIOFACH 2021 η οποία θα πραγματοποιηθεί στη 
Νυρεμβέργη της Γερμανίας, παράλληλα με την Διεθνή Έκθεση Φυσικών 
Καλλυντικών Vivaness 2021, από τις 17 εως τις 20 Φεβρουαρίου 2021, 
κάτω από την δική της οργανωτική αιγίδα, ώστε να επωφεληθείτε από το 
υψηλό service και την άρτια οργάνωση που προσφέρει η εικοσιπενταετής 
πείρα των στελεχών της. 
Η συμμετοχή στη Biofach 2021 αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς θα 
σηματοδοτήσει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα για ολόκληρο τον κλάδο των 
Οργανικών Προϊόντων! Ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, 
λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού παγκοσμίως, η επανασύνδεση με τους 
υπάρχοντες πελάτες και η ενεργοποίηση νέων δικτύων πωλήσεων και 
επαφών αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τις περισσότερες εξαγωγικές 
επιχειρήσεις.   
 

Πληροφορίες Έκθεσης 
 

 3.448 εκθέτες εκ των οποίων οι 280 στην Vivaness 
 47.561 εμπορικοί επισκέπτες από 136 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. Το 2021 θα πραγματοποιηθεί για 32η συνεχόμενη 
χρονιά και αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για επαγγελματίες λιανικής, 
χονδρεμπόρους, διανομείς και παραγωγούς του κλάδου των βιολογικών 
προϊόντων από όλο τον κόσμο! 
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 89% των επισκεπτών αποτελούνταν από σημαντικούς decision-makers, 
με μεγάλη επιρροή στις αγοραστικές αποφάσεις της εταιρείας τους. 

 83% των εκθετών έμεινα απόλυτα ικανοποιημένο από την συνολική 
επιτυχία της συμμετοχής τους. 

 89% των εκθετών πραγματοποιήσαν νέες επιχειρηματικές επαφές. 
 98% των επισκεπτών έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο από την ποικιλία 

των εκθεμάτων 
 97% των επισκεπτών δήλωσε ότι σίγουρα θα παρευρεθεί εκ νέου στη 

Biofach! 
 

 
 

Προϊόντα που προβάλλονται: 
 

 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 και Αρώματα,  

 Προϊόντα υγιεινής,  

 Προϊόντα περιποίησης μωρών κ.α. 
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Προσφερόμενες Υπηρεσίες Συμμετοχής 
 

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

o 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.  

o 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).  

o 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).  

o 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). 

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

o 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. 

o 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  
 

 645 €/τ.μ. & Registration Fee 670 € 
 

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

Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με ελληνικό ΦΠΑ 24% 
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NO-SHOW PARTICIPATION 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της περιόδου που διανύουμε, σας δίνεται 
πλέον η δυνατότητα με τη νέα μας υπηρεσία No-Show Participation να 
συμμετάσχετε στην έκθεση με δικό σας περίπτερο, απολαμβάνοντας όλα τα 
σχετικά οφέλη, χωρίς την ανάγκη για φυσική σας παρουσία στην έκθεση.  
 
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής: 

 Εξασφάλιση ατόμου με προϋπηρεσία σε Διεθνείς Εκθέσεις  

 Προγραμματισμό video call και λοιπής επικοινωνίας μεταξύ του 
ατόμου και της εκπροσωπούμενης επιχείρησης για την κατάρτιση του 
στα προϊόντα, τους στόχους αλλά και την προσέγγιση που θα πρέπει 
να έχει στις επαφές που θα συνάψει στην έκθεση 

 Υποστήριξη και επίβλεψη της παρουσίας του ατόμου κατά την διάρκεια 
της έκθεσης έτσι ώστε να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα  

 Φροντίδα για την παραλαβή του υλικού των επαφών και αποστολή του 
στην εκπροσωπούμενη επιχείρηση μετά το πέρας της έκθεσης 
 

Με την υπηρεσία αυτή θα εξασφαλίσετε τα οφέλη της συμμετοχής στην 
έκθεση με το εταιρικό σας περίπτερό, χωρίς όμως την ανάγκη για την 
επιτόπια μετάβασή σας και το αντίστοιχο ταξιδιωτικό κόστος.   
 

 
 
 
 
 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 Με την δήλωση συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ρητά τον κανονισμό 

λειτουργίας της διοργάνωσης.   

 Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να μας αποστείλουν την 

συνημμένη δήλωση άμεσα λόγω μεγάλης ζήτησης της έκθεσης. 

 Για να θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να 

συνοδεύεται οπωσδήποτε με προκαταβολή ύψους 40%.  

 Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της 

Promo Solution, ALPHA BANK 182-00-2320-000228, και είναι 

απαραίτητη για την κράτηση του χώρου.  

 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα καταβληθεί ως ακολούθως για 

διευκόλυνσή σας: Β’ δόση (40%) μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020 - Εξόφληση 

μέχρι 21 Ιανουαρίου 2021 ή με επιταγή λήξεως 2 μηνών μετά το πέρας 

της έκθεσης, που θα πρέπει να αποσταλεί εως 10/02/2020. 

 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 
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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. 

 
 
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 10.07.2020!   
 
 

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. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Πέτρος Πίγκος  Γιώργος Τίτιρης 
International 
Exhibitions Director 

 Sales & Marketing Assistant 

mailto:info@promosolution.net
http://www.promosolution.net/
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ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ         ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ        

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:    ____ μ² ΓΩΝΙΑ           

  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  &&  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΗΗΣΣ  

 
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  645 €/τ.μ. & Registration Fee 670 € 

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 28.05.2020. 
Τα παραπάνω κόστη θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 24%.  
 

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: 40% 30 Οκτωβρίου 2020,  Γ’ δόση-εξόφληση: εως 29 Ιανουαρίου 2021 ή με επιταγή λήξεως 2 
μηνών μετά το πέρας της έκθεσης, που θα πρέπει να αποσταλεί εως 10/02/2021. 
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 

 

  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

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

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. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ 

BBIIOOFFAACCHH  22002211 
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, 17-20.02.2021 


