Αθήνα, 10.6.2021

Γενικοί Όροι Συμμετοχής ISM 2022


Προκαταβολή Καθαρής Αξίας Συμμετοχής: Το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται στο 40%
του συνολικού κόστους συμμετοχής και θα πρέπει να καταβληθεί έως πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες μετά την αποστολή της σύμβασης συμμετοχής.



Minimum Μέγεθος Περιπτέρου: 12m² για λόγους προστασίας των εκθετών και των
επισκεπτών από τον Covid 19.



Υπόλοιπο Καθαρής Αξίας Συμμετοχής: Το 40% που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της
συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 5.11.2021, ενώ το υπόλοιπο 20%
θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 4.1.2022.



Σχεδιασμός & Κατασκευή Περιπτέρων: Ο σχεδιασμός του περιπτέρου του κάθε εκθέτη θα
ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και την οριστικοποίηση της
συμμετοχής του. Ο σχεδιασμός θα πρέπει και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις
26.11.2021, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας.



Επιπρόσθετες Παροχές: Κόστη που αφορούν στην παρουσία του εκθέτη στην έκθεση, όπως
η παραγωγή γραφικών στοιχείων του περιπτέρου, η παροχή 24ωρου ρεύματος, η ενοικίαση
οπτικοακουστικού εξοπλισμού (π.χ. τηλεοράσεις), η ενοικίαση λοιπού εξοπλισμού και
διακοσμητικών στοιχείων για το περίπτερο (ψυγεία, τραπέζια, καρέκλες, φυτά κ.α.), η
αγορά καρτών παρκινγκ, εισιτηρίων εκθέτη και προσκλήσεων επισκεπτών, για τα οποία η
Promo Solution έχει προχωρήσει στην αγορά ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει το σχετικό
κόστος, θα πρέπει να καταβάλλονται πριν την έναρξη της έκθεσης, σύμφωνα με την
ενημέρωση που θα αποστείλει η Promo Solution στον εκάστοτε εκθέτη έως τις 4.1.2022.
Κόστη που αφορούν στα παραπάνω και γνωστοποιούνται στον εκθέτη σε χρόνο μικρότερο
του ενός (1) μηνός από την έναρξη της έκθεσης ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πρέπει
να καταβληθούν από τον Εκθέτη προς την Promo Solution αμέσως (εντός δύο εργάσιμων
ημερών) μετά από την έκδοση και παράδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού.



Αποκλεισμός Εκθέτη: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Promo Solution. Η Promo Solution διατηρεί το
δικαίωμα αποκλεισμού όσων εταιρειών έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές. Η Promo
Solution διατηρεί επίσης το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη, αν ο τελευταίος δεν
καταβάλει εμπρόθεσμα την προκαταβολή ή αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό
κόστος συμμετοχής. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον εκθέτη η
προκαταβολή.



Ακύρωση Συμμετοχής με Ευθύνη του Εκθέτη: Η ακύρωση της συμμετοχής εκ μέρους του
εκθέτη χωρίς κάποια οικονομική υποχρέωση απέναντι στην Promo Solution, μπορεί να
πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της
έκθεσης δηλαδή μέχρι τις 25.10.2021. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφεται στον εκθέτη η
προκαταβολή. Σε ενδεχόμενη ακύρωση συμμετοχής μετά τις 25.10.2021, η προκαταβολή
παρακρατείται.
Σε περίπτωση που η ακύρωση συμμετοχής πραγματοποιηθεί μετά τις 5.11.2021 και έπειτα
παρακρατείται το 80% που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής του εκθέτη. Ενδεχόμενη
ακύρωση μετά τις 4.1.2022 επιφέρει παρακράτηση του 100% του κόστους συμμετοχής.
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Σε κάθε περίπτωση ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην Promo Solution όλες τις
δαπάνες τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει για
λογαριασμό του εκθέτη.



Ακύρωση/Αναβολή Έκθεσης με Ευθύνη του Διοργανωτή: Σε περίπτωση οποιασδήποτε
ακύρωσης, αναβολής ή τερματισμού της έκθεσης λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, λόγω
ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων, διαταράξεων, απεργιών,
επιδημίας, πανδημίας και παρόμοιων γεγονότων, το ποσό που έχει καταβάλει ο εκθέτης
για την ενοικίαση χώρου και κάλυψη λειτουργικών δαπανών, θα δύναται να επιστραφεί
στον εκθέτη, υπό τον όρο ότι ο διοργανωτής της έκθεσης θα επιστρέψει το αντίστοιχο
ποσό στην Promo Solution. Τα κόστη που έχουν καταβληθεί για την κατασκευή του
εκθεσιακού περιπτέρου δεν επιστρέφονται είτε σε περίπτωση ακύρωσης με ευθύνη του
εκθέτη, είτε σε περίπτωση ακύρωσης με ευθύνη του διοργανωτή. Δεν αποθηκεύονται ούτε
δίδονται υλικά στοιχεία του περιπτέρου στον εκθέτη.



Σε ενδεχόμενη ακύρωση της συμμετοχής είτε με ευθύνη του εκθέτη είτε του διοργανωτή,
εκθέματα που θα έχουν παραδοθεί από τον εκθέτη σε καμία περίπτωση δεν θα
αποθηκεύονται από την Promo Solution ούτε θα επιστρέφονται στον εκθέτη.



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.



Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει εγκαίρως με υπογραφή & σφραγίδα τη
«Σύμβαση Συμμετοχής», καθώς και τους «Όρους Συμμετοχής» σύμφωνα με το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα από την Promo Solution, θα αποκλείονται από τη
συμμετοχή τους στην έκθεση με την Promo Solution.



Όλα τα κόστη που αναφέρονται παραπάνω θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 24% - H καταβολή
Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του Τ.Π.Υ.



Η παραχώρηση της γωνίας επιβαρύνεται με 8% επί του κόστους συμμετοχής.



Η κατάθεση των παραπάνω δαπανών συμμετοχής κάθε εταιρείας θα πρέπει να γίνει στον
λογαριασμό της Promo Solution, ALPHA BANK: GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228.



Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα
του παρόντες όρους, ως και τον κανονισμό λειτουργίας της διοργάνωσης και τους Γενικούς
και Ειδικούς Όρους Συμμετοχής του Διοργανωτή της Έκθεσης, που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας του Εκθέτη με την Promo Solution.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ/ΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΕΚΘΕΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ISM 2022
ΚΟΛΩΝΙΑ, 30.01-02.02.2022
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

FAX: Website:
ΔΟΥ:

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:

ΑΦΜ:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
m2

ΓΩΝΙΑ





ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
618€ ανά τ.μ. & 1.169€ 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 10.6.2021.
Τα παραπάνω κόστη θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 24%.
Όροι Πληρωμής: Α’ δόση-Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής: 40 % του κόστους συμμετοχής,
Β’ δόση: 40 % 5.11.2021, Γ’ δόση-Εξόφληση: 4.1.2022.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution στην Alpha Bank:
GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Όροι Συμμετοχής στη διεθνή έκθεση ISM 2022, περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο με
τίτλο «Γενικοί Όροι Συμμετοχής ISM 2022» και θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με την παρούσα
«Σύμβαση Συμμετοχής», με την υπογραφή και τη σφραγίδα του εκθέτη/εργόδοτη, ώστε να θεωρείται
έγκυρη η συμμετοχή του. Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει με υπογραφή & σφραγίδα την
παρούσα «Σύμβαση Συμμετοχής», καθώς και τους «Όρους Συμμετοχής» σύμφωνα με το προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα από την Promo Solution, θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην έκθεση με την
Promo Solution.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ/ΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΕΚΘΕΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
3

