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Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στην Διεθνή Έκθεση Συσκευασίας
FACHPACK 2022 που οργανώνεται στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, το διάστημα 2729 Σεπτεμβρίου 2022, 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 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021)




788 εκθέτες από 33 χώρες
24.000 εμπορικοί επισκέπτες
Ευρωπαϊκός προσανατολισμός

Η Διεθνής Έκθεση FACHPACK είναι αυστηρά εμπορική έκθεση, διοργανώνεται κάθε
χρόνο (εκτός από τις χρονιές που διοργανώνεται η Interpack) και αποτελεί πόλο
έλξης κυρίως για επαγγελματίες των Ευρωπαϊκών αγορών από τους παρακάτω
τομείς:
 Τρόφιμα & Ποτά
 Σακχαροειδή προϊόντα
 Φαρμακευτικά & Καλλυντικά προϊόντα
 Καταναλωτικά προϊόντα
 Βιομηχανικά προϊόντα
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Η Promo Solution θα εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους εκθέτες σε
οποιονδήποτε από τους τομείς της έκθεσης επιθυμούν να εκθέσουν τα προϊόντα
τους:
 Packaging
 Technology
 Processing
 Logistics

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ανεξάρτητο Περίπτερο με Κατασκευή Ξύλινου Περιπτέρου Βασικού Σχεδιασμού
688€/τ.μ. & Registration Fee 1.398€
Επιβάρυνση γωνιακών χώρων 7% στο κόστος συμμετοχής
Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με ελληνικό ΦΠΑ 24 %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Εξασφάλιση και ενοικίαση κατάλληλου και προνομιακού εκθεσιακού χώρου
 Κατασκευή ξύλινου εκθεσιακού περιπτέρου βασικού σχεδιασμού, με πλήρη
εξοπλισμό
 Ηλεκτρική εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
 Μεταφορά και επαναφορά εκθεμάτων και διαφημιστικού υλικού (μέχρι 1
παλέτα)
 Καταχώρηση της επωνυμίας της επιχείρησής σας στον κατάλογο της έκθεσης
 Καθαρισμός περιπτέρου πριν την έναρξη αλλά και καθημερινά
 Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων σε κάθε περίπτερο (καφετιέρα,
καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, αναδευτήρια, χαρτοπετσέτες, υλικά
καθαριότητας, τετράδια επαφών καθώς και εμφιαλωμένα νερά)
 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη,
όπως: παροχή νερού, ενοικίαση οθόνης LED, σύνδεση Internet, διερμηνείς,
βοηθητικό προσωπικό κλπ.
 Οργάνωση όλων των θεμάτων της συμμετοχής σας και της προβολής της
συμμετοχής σας καθώς και τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την
προετοιμασία και την διάρκεια της έκθεσης από το προσωπικό της Promo
Solution.
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η Promo Solution αναλαμβάνει να οργανώσει τη συμμετοχή σας με ανεξάρτητο
περίπτερο προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες:
 Ιδιαίτερη μελέτη περιπτέρου
 Σχεδιασμό και κατασκευή περιπτέρου
 Παραγωγή και τοποθέτηση γραφικών περιπτέρου

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ




Οι Όροι Συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση FachPack 2022, καθώς και η Σύμβαση
Συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο με τίτλο «FachPack 2022 Όροι & Σύμβαση Συμμετοχής», το οποίο αποστέλλεται μαζί με την παρούσα
Πρόσκληση Συμμετοχής.
Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση FachPack
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.
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
International Exhibitions
Director

Άκης Μινόγλου
International Exhibitions
Manager
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