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Αθήνα, 22.09.20 

  

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    

ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  &&  ΠΠΟΟΤΤΩΩΝΝ  

II..FF..EE..  22002211    

ΛΛΟΟΝΝΔΔΙΙΝΝΟΟ,,  2222--2244  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ  
  

 

Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & 
Ποτών IFE 2021 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, από τις 22 μέχρι τις 24 Μαρτίου του 2021, 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 (IFE 2019) 
 

 1.350 εκθέτες από 57 χώρες 
 25.000 εμπορικοί επισκέπτες από 111 χώρες 

 

Η εν λόγω έκθεση έχει καθιερωθεί στον κλάδο των Τροφίμων & Ποτών ως η 
μεγαλύτερη και πιο σημαντική του χώρου της στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πραγματοποιείται από το 1979 κάθε δύο χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του 
Λονδίνου, μαζί με την διοργάνωση Pro2Pac στην οποία συμμετέχουν εταιρείες  
συσκευασίας ειδικά για τον κλάδο των τροφίμων & ποτών. 
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Οι επισκέπτες της έκθεσης προέρχονται κυρίως από τους εξής τομείς: 
 

 Retail: 23% των επισκεπτών προέρχονται από supermarket, καταστήματα 
delicatessen, convenience και food halls, λιανέμπορους και αγοραστές. 

 Foodservice & Hospitality: 28% των επισκεπτών του 2015 προέρχονταν από 
μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, αλυσίδες εστιατορίων, αλυσίδες 
καφέ/sandwich/σνακ, επιχειρήσεις catering. 

 Wholesale & Distribution: 31% των επισκεπτών είναι χοντρέμποροι, 
εισαγωγείς, εξαγωγείς, διανομείς καθώς και αγοραστές καταστημάτων Cash 
& Carry. 

 Manufacturing: 18% των επισκεπτών προέρχονταν από τον κλάδο 
παραγωγής, από τις μεγάλες εταιρίες FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 
μέχρι εξειδικευμένους παραγωγούς Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label). 

 
Στην IFE 2019 η Promo Solution οργάνωσε το σύνολο της Ελληνικής συμμετοχής με 
μεγάλη επιτυχία. 8 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις εκπροσώπησαν την χώρας 
μας μέσω της Promo Solution, καλύπτοντας 120 τ.μ. εκθεσιακού χώρου.   
 

  

Ενδεικτικές φωτογραφίες από την συμμετοχή μας το 2019 

 
Στην επερχόμενη IFE 2021 η Promo Solution θα εξυπηρετήσει τους 
ενδιαφερόμενους εκθέτες σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω 7 τομείς που θα 
είναι χωρισμένη η έκθεση: 
 

 Διεθνείς Συλλογικές Συμμετοχές (International Pavilions) 

 Αρτοποιήματα, Ζαχαρώδη & Σνακ (Bakery, Confectionery & Snacks) 

 Ποτά & Αναψυκτικά (Drinks) 

 Υγεία & Ευεξία (Health & WellBeing)  

 Προϊόντα Grocery (Grocery Section) 

 Προϊόντα Gourmet (Speciality Foods) 

 Προϊόιντα Ψύξης & Κατεψυγμένα (Chilled & Frozen Food Section)  
 
 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 Tasting Trends Theatre: Θα πραγματοποιηθούν διαδραστικά σεμινάρια 
μαγειρικής, με επίκεντρο της νέες τάσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. 

 Pitch!: Οργάνωση προσωποποιημένων B2B συναντήσεων με κορυφαίους 
buyers που θα παρευρεθούν στην έκθεση.  
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ    
 

 Εξασφάλιση και ενοικίαση προνομιακού χώρου στο συλλογικό περίπτερο ή σε 
ανεξάρτητο εκθεσιακό χώρο σε επιμέρους κλαδικό τομέα 

 Ποιοτική κατασκευή περιπτέρου και εξοπλισμός του stand με εθνική σήμανση 
στη μετώπη του περιπτέρου. Συγκεκριμένα ο παρεχόμενος εξοπλισμός 
περιλαμβάνει τα εξής:  
 1 τραπέζι με 4 καρέκλες 
 1 βιτρίνα 
 3 ράφια 
 1 counter με κλειδαριά και λογότυπο 1x1 στην όψη του 
 3 HQI προβολείς 150w 
 1 πρίζα για τις ανάγκες φόρτισης των συσκευών σας (1,5 kw.)  
 1 καλάθι αχρήστων  

(σημειώνουμε ότι για περίπτερα άνω των 12 τ.μ. ο εξοπλισμός θα διαμορφωθεί 
αντιστοίχως).  

 Η επιστροφή διακοσμητικού ή διαφημιστικού υλικού στην Ελλάδα μετά την 
λήξη της έκθεσης θα χρεωθεί αναλόγως (40€ ανά κούτα μεσαίου μεγέθους).  

 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό 
του περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου, φύλαξη). Σημειώνουμε ότι για 
επιπλέον ηλεκτρική παροχή και για την 24ωρη λειτουργία των ψυγείων θα 
υπάρξει επιπλέον κόστος.  

 Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων σε κάθε περίπτερο εκτός της 
συλλογικής συμμετοχής (καφετιέρα, καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, 
αναδευτήρες, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, τετράδια επαφών, 
διαφημιστικές τσάντες καθώς και εμφιαλωμένα νερά) 

 
 
 

 

  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    
 

Περίπτερο  3 x 2 (6 m²)  =  N/A 
Περίπτερο  3 x 3 (9 m²)  =   N/A 
Περίπτερο  3 x 4 (12 m²)=  N/A 

Registration Fee =   N/A * 
 

*To Registration Fee περιλαμβάνει το κόστος καταχώρησης στον κατάλογο της 
έκθεσης, την ηλεκτρονική καταχώρηση στην ιστοσελίδα της έκθεσης καθώς και τις 

προωθητικές ενέργειες marketing των διοργανωτών πριν από την έκθεση. 
 

      Το κόστος της μεταφοράς των εκθεμάτων δεν περιλαμβάνεται και θα ανέλθει σε € για 
κάθε ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου. 

       Σε ενδεχόμενη μεταφορά ευπαθών εκθεμάτων (συντήρησης ή κατάψυξης) θα υπάρξει 
επιπλέον χρέωση που θα σας κοινοποιηθεί αργότερα ανάλογα με το συνολικό 

μεταφερόμενο. 
 

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

Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με ελληνικό ΦΠΑ 24% 
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  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

 Πρόσκληση σημαντικών εισαγωγέων και χονδρεμπόρων να επισκεφθούν 
τα stands της Promo Solution 

 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: παραγωγή και τοποθέτηση γραφικών, ενοικίαση ψυγείων, 
παροχή νερού, παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση LCD TV & DVD, 
σύνδεση Internet, διερμηνείς, βοηθητικό προσωπικό κλπ. 
 

  

Ενδεικτικές φωτογραφίες από την συμμετοχή μας το 2019 

 

  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 

 
 

  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 11 Δεκεμβρίου 2020 - Εξόφληση μέχρι 

26 Φεβρουαρίου 2021 ή με επιταγή λήξεως 2 μηνών μετά το πέρας της 

έκθεσης, που θα πρέπει να αποσταλεί εως 19/03/2021. 
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 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. 

 
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! 
 

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  Άκης Μινόγλου 

International Exhibitions Director  Υπεύθυνος Διεθνών Εκθέσεων 

mailto:info@promosolution.net
http://www.promosolution.net/
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ         ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ        

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:    ____ μ² ΓΩΝΙΑ           
 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Περίπτερο  3 x 2 (6 m²) =   N/A 
Περίπτερο  3 x 3 (9 m²) =   N/A 
Περίπτερο  3 x 4 (12 m²) = N/A 

Registration Fee =   N/A 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή συλλογικού τύπου περιπτέρου, 
εξοπλισμός περιπτέρου (τραπέζι με 4 καρέκλες, βιτρίνα, 3 ράφια, counter, 3 HQI προβολείς 150w, πρίζα 1,5 kw, 
καλάθι αχρήστων), εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό του περιπτέρου (για την 
24ωρη λειτουργία των ψυγείων θα υπάρξει επιπλέον κόστος), καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική 
υποστήριξη από την Promo Solution, όπως αναφέρονται αναλυτικά την πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της 
22.09.2020. Σε ενδεχόμενη μεταφορά ευπαθών εκθεμάτων (νωπών ή κατεψυγμένων) θα υπάρξει επιπλέον 
χρέωση. Η επιστροφή προωθητικού υλικού θα χρεωθεί με 40€ ανά κούτα μεσαίου μεγέθους 

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: 11 Δεκεμβρίου 2020, 
Εξόφληση: 26 Φεβρουαρίου 2021. 

Οι καταθέσεις θα πρέπει να καταβληθούν στους λογαριασμούς της Promo Solution, είτε στην Ελλάδα: Alpha 
Bank: GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228, είτε στην Κύπρο: Hellenic Bank: IBAN: CY71 0050 0240 0002 4001 

7302 4601 - Swift: HEBACY2N  
 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    

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

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ IIFFEE  22002211,  
ΛΟΝΔΙΝΟ, 22-24.03.2021 

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. 


