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Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στην 7η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 
Food Expo Greece 2021, που θα διεξαχθεί 06-09/03/2021, στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan Expo. 

 
 
 

Προφίλ και Αριθμοί Έκθεσης 
 
Η Food Expo Greece, αν και 
μόλις στην 6η διοργάνωση της 
το 2019, έχει καταφέρει να 
αναδειχθεί ως το μεγαλύτερο 
εκθεσιακό γεγονός που 
πραγματοποιείται, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. 
Ευρώπης, όσον αφορά τον 
κλάδο των Ποτών και των 
Αναψυκτικών.Κατόρθωσε έτσι 
μέσα σε λίγα χρόνια να 
δικαιώσει την επιθυμία της 
εγχώριας αγοράς για μια πραγματικά μεγάλη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, που θα 
βοηθήσει στην ανάδειξη των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και κυρίως θα προσελκύσει 
μεγάλο αριθμό, υψηλού κύρους και εμβέλειας, διεθνών αγοραστών από όλη την υφήλιο! 
 
Η διοργάνωση του 2020, παρ’ότι αναμενόταν με τεράστιο ενδιαφέρον από όλους τους 
συμμετέχοντες, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που οδήγησε 
σε πολλές ακυρώσεις εκθέσεων ανά την υφήλιο. Οι οργανωτικές δραστηριότητες για τη 
διοργάνωση το διάστημα 06-09 Μαρτίου 2021 έχουν ηδη ξεκινήσει, με γνωμονα πάντα την 
ασφάλεια εκθετών, επισκεπτών και εργαζόμενου προσωπικού, με τη μετάθεσή για το 
διάστημα να σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της εκθεσιακής δραστηριότητας για τον κλάδο 
των τροφίμων & ποτών στην Ελλάδα.  
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Προϊόντα που προβάλλονται 

 
Παράλληλα με τη Food Expo, στην Αίθουσα 1 της έκθεσης, θα διεξαχθεί, υπό την αιγίδα και 
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, η έκθεση Oenotelia. H διοργάνωση του 2021 αναμένεται να 
επιβεβαιώσει τον χαρακτήρα της ως η μοναδική αμιγώς επαγγελματική και πραγματικά 
διεθνής έκθεση οίνων & αποσταγμάτων στην Ελλάδα, αφού 200 και πλέον επιχειρήσεις 
παραγωγής και εμπορίας οίνων και αποσταγμάτων, αλλά και δεκάδες σημαντικοί 
αγοραστές από το εξωτερικό αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν. 

 
 
Συμμετοχή της Promo Solution 

 
Η Promo Solution, διαβλέποντας 
από την πρώτη κιόλας 
διοργάνωση τις εξαιρετικές 
προοπτικές που έχει η Food Expo 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών, καθώς και 
το άριστο οργανωτικό της 
επίπεδο, στήριξε την έκθεση, 
αναλαμβάνοντας την οργάνωση 
της συμμετοχής των μεγαλύτερων 
Ελλήνων εκθετών, διατηρώντας 
πάντα τα ίδια υψηλά στάνταρ που εφαρμόζει και στις αντίστοιχες εκθέσεις τους 
εξωτερικού, όπως οι Anuga, Sial, ISM, Seafood Expo Global κτλ. 
Άλλωστε η εξασφάλιση προνομιακών χώρων, η γνώση του σύγχρονου design, η χρήση 
των ποιοτικότερων υλικών, η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ο σεβασμός στην 
ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε εκθέτη, αποτελούν τους παράγοντες που κάνουν την Promo 
Solution να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό και να δημιουργεί περίπτερα που 
ξεχωρίζουν και αναδεικνύουν τη συμμετοχή της εκάστοτε επιχείρησης. 
Έτσι, εδώ και μια 20ετία, έχει αναδειχθεί ως ο αξιόπιστος συνεργάτης των μεγαλύτερων 
ελληνικών εταιρειών που συμμετέχουν σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις, παρέχοντας 

• Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα  
• Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς  
• Κρέας, Κρεατοσκευάσματα, Αλλαντικά, 
• Βιολογικά Τρόφιμα & Ποτά  
• Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Λαχανικά  
• Αλιεύματα, Αλίπαστα, Ιχθυρά  
• Έτοιμα γεύματα & Εδέσματα  
• Κονσερβοποιημένα Τρόφιμα  
• Ζυμαρικά, Δημητριακά, Όσπρια  
• Προϊόντα ζύμης, Αρτοσκευάσματα  
• Ζαχαρώδη, Ξηροί καρποί  
• Γλυκά κουταλιού, Μαρμελάδες, Μέλι, 
• Κρασιά, Ποτά, Αποστάγματα  
• Καφέδες, Ροφήματα, Mπίρες  
• Νερά, Χυμοί, Αναψυκτικά  
• Παγωτά, Γλυκά  
• Φρέσκα φρούτα & Λαχανικά  
• Dressings, Σάλτσες, Dips  
• Μπαχαρικά, Καρυκεύματα, Βότανα 
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τους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκθεσιακού μάρκετινγκ και αποτελώντας έτσι, το 
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα για μια επιτυχημένη εκθεσιακή παρουσία! 
 

 

 
Προσφερόμενες Υπηρεσίες  

 
 Εξασφάλιση και ενοικίαση προνομιακού χώρου σε Συλλογικό ή Ανεξάρτητο 

περίπτερο. 
 Ποιοτική και σύγχρονη κατασκευή περιπτέρου και εξοπλισμός του stand με έντονη 

σήμανση της εταιρείας σας. 
 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του 

περιπτέρου, καθαρισμός για την παράδοση του) 
 Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για την προσφορά καφέ (nespresso και 

φίλτρου) και νερού σε όλους τους εκθέτες του συλλογικού περιπτέρου. 
 
 

 
 

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Η Promo Solution αναλαμβάνει  να οργανώσει τη συμμετοχή σας με ανεξάρτητο περίπτερο 
προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες: 
 

 Δέσμευση προνομιακού ανεξάρτητου εκθεσιακού χώρου. 
 Ιδιαίτερη μελέτη περιπτέρου. 
 Σχεδιασμό και κατασκευή περιπτέρου. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

318 € / τ.μ.  
Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 24 %. 
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Όροι Συμμετοχής 

 
 Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή λόγω της πολύ μικρής διαθεσιμότητας επιπλέον 

χώρων, θα πρέπει να μας αποστείλουν την συνημμένη δήλωση μέχρι 20/11/2020, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος. 

 Να καταβάλλουν μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, το 40% της Καθαρής Αξίας (Α΄ δόση), 
προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κλείσιμο του χώρου. 

 Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της Promo 
Solution, ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228, και είναι απαραίτητη για 
την κράτηση του χώρου. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται η προκαταβολή. 

 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα καταβληθεί ως ακολούθως για διευκόλυνσή 
σας:  Β’ δόση: 30% μέχρι 22 Ιανουαρίου 2021, Γ’ δόση – Εξόφληση: 30% μέχρι 26 
Φεβρουαρίου 2021, Φ.Π.Α.: Με την έκδοση του Τ.Π.Υ. 

 
 
Σημειώνουμε ότι 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 
 
 
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, 

                           

Νάσος Πίγκος                                      Πέτρος Πίγκος 
Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
 
 

 
 
 

   International Exhibitions Director 

mailto:info@promosolution.net
http://www.promosolution.net/
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Υπογραφή Εργολάβου       Υπογραφή Εργοδότη 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                       ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                                   ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

318/ τ.μ. πλέον  νόμιμου ΦΠΑ. 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου, εγκατάσταση και 
κατανάλωση ηλ.ρεύματος για τον φωτισμό του περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου καθ’όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo Solution. 

Α΄ δόση:  40% με την Αίτηση Συμμετοχής, Β’ δόση: 30% μέχρι 22 Ιανουαρίου 2021, Γ΄ δόση: 30% μέχρι 26 
Φεβρουαρίου 2021,  Φ.Π.Α.: Με την έκδοση του Τ.Π.Υ. 
 
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution, ALPHA BANK GR95 0140 1820 1820 0232 
0000 228. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

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. 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ      ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ          

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ: ΓΩΝΙΑ        

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ  

Food Expo Greece,  
Αθήνα, 06-09.03.2021 

 


