
 

 

 
 
 
     
  

 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ “CIBUS 2022” 
Πάρμα, 03-06/05/2022 

Αθήνα, 30/03/2022 

 

Η PROMO SOLUTION, σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στην 21η Διεθνή Έκθεση 
Τροφίμων και Ποτών CIBUS που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 03 – 06 Μαΐου  2022, 
στην Πάρμα της Ιταλίας. 
  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η Διεθνής Έκθεση Cibus αποτελεί την 
παλαιότερη και σημαντικότερη για τον κλάδο 
των Τροφίμων και Ποτών που 
πραγματοποιείται στην Ιταλία, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της 
Νότιας Ευρώπης. Λαμβάνει χώρα ανα δύο (2) 
χρόνια, στο εκθεσιακό κέντρο Fiere di Parma 
(συνολικής έκτασης 135.000 τ.μ.), και 
αποτελεί μια πραγματική πλατφόρμα 
συνάντησης μεγάλων ιταλικών και διεθνών 
επιχειρήσεων, με σημαντικούς εισαγωγείς, διανομείς και χονδρεμπόρους, τόσο από την 
Ιταλία, όσο και από ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, καθώς πραγματοποιείται στην 
ιταλική πρωτεύουσα της γαστρονομίας, αποτελεί και ένα μοναδικό “forum” παρουσίασης 
όλων των τελευταίων τάσεων στη διατροφή και το λιανεμπόριο, με την πραγματοποίηση 
παρουσιάσεων, σεμιναρίων και “round tables” συζητήσεων από ειδικούς του χώρου των 
τροφίμων. 
 
Η Promo Solution, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η αγοράς της Ιταλίας για τις 
ελληνικές εξαγωγές και αντιλαμβανόμενη τις εξαιρετικές ευκαιρίες που προκύπτουν για 
τους Έλληνες εξαγωγείς από αυτή την τόσο σημαντική έκθεση, θα οργανώσει για 2η 
συνεχόμενη φορά Ελληνική συλλογική συμμετοχή, παρέχοντας ένα πλήρες και ελκυστικό 
πακέτο υπηρεσιών. 



 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 2018  
 

• Ανά δύο (2) χρόνια 

• 135.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου 

• 3.100 εκθέτες  

• 82.000 επισκέπτες  

• Περισσότεροι από 2.800 “Top Buyers” 

• Πάνω από 1.300 νέα προϊόντα 

• Περισσότερες από 100.000 επισκέψεις στο site 

της έκθεσης, τις 4 ημέρες που διήρκεσε.  

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση αφορά όλη την γκάμα των ειδών διατροφής και των ποτών, από πρώτες ύλες 

μέχρι επεξεργασμένα και τελικά προϊόντα.  

 

Συγκεκριμένα στην έκθεση προβάλλονται τα εξής 

προϊόντα:  

✓ Γαλακτοκομικά, 

✓ Κρέατα, πουλερικά, αλλαντικά, 

✓ Κατεψυγμένα κρέατα, ψάρια, έτοιμα φαγητά, 

παγωτά 

✓ Προϊόντα ψύξης & ψαρικών, 

✓ Ιχθυηρά και θαλασσινά, 

✓ Αρτοσκευάσματα-Ζαχαροπλαστική 

✓ Ροφήματα, Καφές, Τσάι, 

✓ Ποτά , Κρασιά, Χυμοί & Αναψυκτικά, 

✓ Οργανικά και Βιολογικά προϊόντα, 

✓ Εξοπλισμός για catering & μαζική εστίαση 

 

HOSTED BUYERS PROGRAM 

 

H Cibus, όντας η μεγαλύτερη έκθεση για τον κλάδο των Τροφίμων & Ποτών στην Ιταλία, 
οργανώνει με μεγάλη επιτυχία το Hosted Buyers Program, με προκαθορισμένα ραντεβού 
για όλους τους εκθέτες, με σημαντικούς αγοραστές από την Ιταλική αγορά. Βασικός 
στόχος είναι να δωθεί σε όλους τους εκθέτες η ευκαιρία να να αναπτύξουν ή να 
αυξήσουν την εξωστρέφεια της επιχείρησής τους και να αποκομίσουν τη μέγιστη ωφέλεια 
από τη συμμετοχή τους στην έκθεση. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

➢ Εξασφάλιση & Ενοίκιο προνομιακού εκθεσιακού χώρου. 

➢ Ποιοτική κατασκευή (ξυλοκατασκευή) με νέα μοντέρνα υλικά και άρτιο εξοπλισμό του 
stand με έντονη σήμανση της εταιρείας. 

➢ Οδική μεταφορά εκθεμάτων (μέχρι 1 ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου) και επιστροφή του 
προωθητικού υλικού στην Ελλάδα μετά την λήξη της έκθεσης (μέχρι 2 μεσαίων 
χαρτοκιβωτίων – επιστροφή επιπλέον χαρτοκιβωτίων με χρέωση). Σε ενδεχόμενη 
μεταφορά ευπαθών εκθεμάτων (νωπών ή κατεψυγμένων) θα υπάρξει επιπλέον χρέωση 
που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον συνολικό όγκο των αποστελλομένων. 

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

➢ Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για την προσφορά αναψυκτικών, καφέ (nespresso και 
φίλτρου) και νερού σε όλους τους εκθέτες και επισκέπτες του περιπτέρου. Επίσης παροχή 
εμφιαλωμένων νερών, αναλωσίμων (ποτήρια, καφές, γαλατάκια, καθαριστικά, μπλοκ 
επαφών κτλ.) καθώς και καφετιέρας σε όποιον εκθέτη  επιθυμεί για το περίπτερό του.   

➢ Σύνδεση Wi-Fi όπου όλοι μας οι εκθέτες μας θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στο 
διαδίκτυο ασύρματα.  

➢ Άριστο service, υποστήριξη και διοικητική μέριμνα από έμπειρο προσωπικό τόσο κατά την 
προετοιμασία όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.  

➢ Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, όπως: 
ενοικίαση ψυγείων, LCD & Plasma οθόνες & DVD, 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 

   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το καθαρό κόστος συμμετοχής για την συλλογική συμμετοχή του 2022 

ανέρχεται σε 588 € ανά τ.μ. + 600€ Registration Fee 
 

Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους 
ανά τ.μ. 

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



 

 

 
ΟΡΟΙ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

▪ Οι Όροι Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Cibus Parma 2022, καθώς και η Σύμβαση 
Συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο με τίτλο «Cibus Parma 2022 - Όροι & 
Σύμβαση Συμμετοχής», το οποίο αποστέλλεται μαζί με την παρούσα Πρόσκληση 
Συμμετοχής. 

▪ Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Cibus Parma 2022, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


