ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

I.S.M. 2021 – ΚΟΛΩΝΙΑ
31/01 – 03/02/2021
Αθήνα, 25.05.2020

Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στη Διεθνή Έκθεση I.S.M 2021, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κολωνία της Γερμανίας, από τις 31 Ιανουαρίου
έως τις 03 Φεβρουαρίου του 2021.

Η εταιρία μας συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην έκθεση,
όντας ο μεγαλύτερος οργανωτής ελληνικής συμμετοχής στην ISM, καθώς και ένας
από τους μεγαλύτερους ολόκληρης της έκθεσης.
Η Ελληνική συμμετοχή του 2020 υπό την αιγίδα της Promo Solution διατηρήθηκε
στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων ετών, καλύπτοντας περισσότερα από 550
τ.μ. εκθεσιακού χώρου με 25 Έλληνες εκθέτες!
Η συμμετοχή στην ISM 2021 αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς θα σηματοδοτήσει ένα
νέο δυναμικό ξεκίνημα για ολόκληρο τον κλάδο των Ζαχαρωδών & των Σνακ!
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.

Προφίλ Έκθεσης
Η διεθνής έκθεση ISM έχει καθιερωθεί στον κλάδο των ζαχαρωδών, μπισκότων και
συναφών προϊόντων ως η μεγαλύτερη και πιο σημαντική του χώρου της σε
διεθνές επίπεδο. Στη διοργάνωση του 2020 γιόρτασε τα 50 συναπτά της έτη,
έχοντας τα εξής στατιστικά:
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1.774 εκθέτες από 76 χώρες (το 87% ήταν διεθνείς εκθέτες εκτός
Γερμανίας)
37.000 επισκέπτες από 148 χώρες
120.000 τ.μ. συνολικού εκθεσιακού χώρου
95% συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών

Προϊόντα που Προβάλλονται στην Έκθεση:










Σοκολάτες και σοκολατοειδή
Καραμέλες και ζαχαρώδη προϊόντα
Μπισκότα
Snack και ξηροί καρποί
Trend Snacks
Φυσικά γλυκά
Προϊόντα πρωινού
Παγωτά και γλυκά κατάψυξης
Διάφορα άλλα ζαχαρώδη (γλυκά για διαβητικούς, πρώτες ύλες
ζαχαροπλαστικής, μαρμελάδες, μέλι, πάστες ξηρών καρπών, παξιμάδια και
crackers, μπάρες δημητριακών κλπ.)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το καθαρό κόστος συμμετοχής για την συλλογική συμμετοχή του 2021 ανέρχεται σε
588€ ανά τ.μ. (τιμή early bird η οποία ισχύει για οποιαδήποτε χρονική στιγμή
δηλώσετε συμμετοχή). Σημειώνουμε ότι ενώ οι οργανωτές αύξησαν το κόστος του
ενοικίου αλλά και των τεχνικών παροχών, αποφασίσαμε να κρατήσουμε το
συνολικό κόστος συμμετοχής στα ίδια επίπεδα με πέρυσι για να συμβάλουμε στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, στην επανεκκίνηση των εμπορικών εκθέσεων.
Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 8% επί του κόστους ανά τ.μ.
Επίσης κάθε εκθέτης θα πρέπει να καταβάλει και το εφάπαξ ποσό των
1.109 € για το Media Package*.
Στα παραπάνω κόστη θα χρεωθεί ελληνικός Φ.Π.Α.

*Media Package:
Κάθε εκθέτης με την εγγραφή του στην έκθεση και την καταβολή του σχετικού
κόστους δικαιούται τις παρακάτω παροχές που περιλαμβάνονται στο Media
Package (το οποίο σημειώνουμε ότι είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τους
κανονισμούς της έκθεσης):
 Καταχωρήσεις της επωνυμίας σας στην αλφαβητική λίστα εκθετών σε όλα τα
διαθέσιμα μέσα της έκθεσης (έντυπος κατάλογος της έκθεσης, κατάλογος στην
ιστοσελίδα της έκθεσης, κατάλογος στην εφαρμογή για κινητά)
 Καταχώρηση 10 κατηγοριών προϊόντων στον έντυπο κατάλογο της έκθεσης
 Καταχώρηση κατηγοριών προϊόντων στην ιστοσελίδα της έκθεσης και στην
εφαρμογή για κινητά χωρίς αριθμητικό όριο
 Δημιουργία και φιλοξενία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα ΜΜΕ (online press
compartment) η οποία περιλαμβάνει την καταχώρηση εταιρικού προφίλ,
λογοτύπου, έως 5 δελτίων τύπου, 10 φωτογραφίες και 5 έγγραφα
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Λειτουργία εφαρμογής για κινητά η οποία θα καταγράφει τους επισκέπτες
στα επιμέρους περίπτερα καθώς και χρήση της υπηρεσίας καταγραφής
επαφών (lead tracking service) – αριθμός αδειών χρήσης ανάλογα με το
μέγεθος του περιπτέρου
Παρουσίαση ενός Product Highlight στην εφαρμογή για κινητά και στον
κατάλογο εκθετών στην ιστοσελίδα της έκθεσης η οποία συμπεριλαμβάνει μία
φωτογραφία και μια περιγραφή προϊόντος
Λειτουργία της υπηρεσίας Matchmaking365 για τον προγραμματισμό
συναντήσεων στο περίπτερό σας κατά την διάρκεια της έκθεσης
Λειτουργία της υπηρεσίας συναντήσεων Schedule Organizer Online
Χρήση της βάσης δεδομένων των Νέων Προϊόντων (New Product Database)
στην ιστοσελίδα της έκθεσης Press Area όπου έχουν πρόσβαση οι
δημοσιογράφοι

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Εξασφάλιση & Ενοίκιο προνομιακού εκθεσιακού χώρου
 Πολύ καλή κατασκευή με νέα μοντέρνα υλικά, πλούσιο φωτισμό και ευκρινή
σήμανση της εταιρείας
 Άρτιο και πλούσιο εξοπλισμό περιπτέρου (info-counter υποδοχής, τραπέζια,
καρέκλες, ράφια, φωτιζόμενες βιτρίνες)
 Οδική μεταφορά εκθεμάτων (μέχρι 1 ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου).
Σημειώνουμε ότι στο κόστος περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη επιστροφή μέχρι 2
μεσαίων χαρτοκιβωτίων (μεγέθους περίπου 50x30x30εκ.). 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
φίλτρου σε όποιον εκθέτη επιθυμεί για το περίπτερό του.
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 Wi-Fi: σύνδεση Wi-Fi για τα δύο μας γραφεία που θα βρίσκονται στα δύο
συλλογικά μας περίπτερα στις αίθουσες 11.1 και 4.2 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, LED οθόνες, ιδιαίτερους διερμηνείς, βοηθητικό
προσωπικό, παραγωγή γραφικών (αυτοκόλλητα, τρισδιάστατες εφαρμογές) κλπ.

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
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.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Εφόσον ενδιαφέρεσθε για ανεξάρτητη συμμετοχή ή ιδιαίτερου design
κατασκευή, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε άμεσα προκειμένου να σας
εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο και εν συνεχεία να σας δώσουμε προτάσεις
κατασκευών σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και την ιδιαιτερότητα των προϊόντων
σας. Στην περίπτωση αυτή θα σας δοθεί ιδιαίτερη οικονομική προσφορά.
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Σημειώνουμε ότι 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.
Σε περίπτωση που η οποιασδήποτε ακύρωση, αναβολή ή τερματισμός της έκθεσης
λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, λόγω ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών,
πολέμων, διαταράξεων, απεργιών, επιδημίας κτλ. 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!
θα σας παρακαλούσαμε να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατό ώστε να
σας εξασφαλίσουμε συμμετοχή με το παρακάτω προνομιακό κόστος συμμετοχής
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε
και μας αποστείλετε την συνημμένη Δήλωση-Σύμβαση Συμμετοχής το αργότερο
μέχρι 12.06.2020!

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεννοήσεις , μπορείτε να απευθύνεστε στα:
τηλ 210-9630630, 210-9690720, fax 210-9603142, e-mail: info@promosolution.net.

Νάσος Πίγκος
Γενικός Διευθυντής

Άκης Μινόγλου
Υπεύθυνος Διεθνών Εκθέσεων
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ

ISM 2021
ΚΟΛΩΝΙΑ, 31.01-03.02.2021
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

FAX:
Website:
ΔΟΥ:

ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:

m2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΓΩΝΙΑ




ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
588€ ανά τ.μ. & 1.109€ Media Package
Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 8% επί του κόστους ανά τ.μ.
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 25.05.2020. Τα παραπάνω κόστη θα επιβαρυνθούν με
ΦΠΑ 24%.
Όροι Πληρωμής: Α’ δόση-Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής: 40 % του κόστους
συμμετοχής, Β’ δόση: 40 % Σεπτέμβριος 2020, Γ’ δόση-Εξόφληση: Δεκέμβριος 2020.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution στην Alpha Bank:
GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σημειώνουμε ότι 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.
Σε περίπτωση που η οποιασδήποτε ακύρωση, αναβολή ή τερματισμός της έκθεσης λόγω απρόβλεπτων
γεγονότων, λόγω ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων, διαταράξεων, απεργιών, επιδημίας
κτλ. 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.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
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