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Αθήνα, 22/9/2020 

 
 

Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε για 5η φορά στη μεγαλύτερη Διεθνή 
Έκθεση του Ιράν για τους τομείς τροφίμων, αρτοποιημάτων, ζαχαρωδών, τεχνολογίας 
τροφίμων, συσκευασίας, πρώτων υλών  και γεωργίας, IRAN AGROFOOD 2021, υπό την 
δική της οργανωτική αιγίδα, ώστε να επωφεληθείτε από το υψηλό service και την 
άρτια οργάνωση που προσφέρει η εικοσιπενταετής πείρα των στελεχών της. Σε μία 
μεγάλη έκθεση η επιτυχία της συμμετοχής σας εξαρτάται  άμεσα από την οργανωτική 
διαδικασία, την θέση του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και την εμφάνιση και 
λειτουργικότητα του περιπτέρου.   
 
Η εταιρεία μας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα και την 
Κύπρο έχει την δυνατότητα να σας εξασφαλίσει προνομιακούς εκθεσιακούς χώρους 
στην κατάλληλη αίθουσα ανάλογα με τα προϊόντα σας. 
  
Στην συμμετοχή του 2016, η εταιρία μας διοργάνωσε την 1η Ελληνική εθνική 
συμμετοχή σε διεθνή έκθεση σχετική με την αγορά των τροφίμων στο Ιράν, με 10 
συμμετοχές από εταιρείες τροφίμων, συσκευασίας και μηχανημάτων συσκευασίας!   

  

  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΡΡΑΑΝΝ  

Η άρση των κυρώσεων το 2016 έχει ήδη δημιουργήσει κινητικότητα σε κάθε τομέα της 
Ιρανικής οικονομίας, ενώ παράλληλα οι Ιρανικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν έντονη 
εξωστρέφεια, αποσκοπώντας σε επιχειρηματικές και εμπορικές συνεργασίες με 
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διεθνείς επιχειρήσεις. Το Ιράν συγκαταλέγεται μέσα στις 3 μεγαλύτερες αγορές της 
Μέσης Ανατολής (πληθυσμός: 79,2 εκ. - κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.800$) και οι εκτιμήσεις 
αναφέρουν για διπλασιασμό των εισαγωγών τροφίμων & γεωργικών προϊόντων μέσα 
στα επόμενα 5 χρόνια. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία από την EUROSTAT, από το 2015 το διμερές εμπόριο τροφίμων 
μεταξύ ΕΕ-Ιράν έχει αυξηθεί κατά 94%, μια τάση που αναμένεται να διατηρηθεί για τα 
επόμενα χρόνια. 
 
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ιρανοί καταναλωτές είναι 
διεθνώς προσανατολισμένοι, με ιδιαίτερα μεγάλη αγοραστική δύναμη και με 
ανικανοποίητες καταναλωτικές επιθυμίες για περισσότερα από 35 χρόνια, 
αναμένεται έκρηξη οικονομικής ανάπτυξης στην αγορά του Ιράν, η οποία καθίσταται 
πόλος έλξης για εξαγωγικές εταιρείες, ιδίως από την περιοχή της Ε.Ε. 
 
Τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία για εκθεσιακή παρουσία στην σημαντική αγορά 
του Ιράν!   

  

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  

Η έκθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη του είδους στο Ιράν και λαμβάνει χώρα στην 
Τεχεράνη, στο μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της χώρας. Το 2021 θα είναι η 27η φορά 
που διοργανώνεται η έκθεση, μετά και την ακύρωση της διοργάνωσης του 2020 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και θα αποτελέσει το πιο σημαντικό εκθεσιακό 
γεγονός του έτους στην Τεχεράνη. 
 
Η Δ.Ε. ΙRAN AGROFOOD είναι αυστηρά εμπορική έκθεση και αποτελείται από 3 
ξεχωριστούς τομείς: 
 Iran Food + Hospitality - Τρόφιμα & Αναψυκτικά, Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, 

Catering 
 Iran Food + Bev Tec - Συσκευασία & Επεξεργασία Τροφίμων & Αναψυκτικών 
 Iran Agro - Γεωργικός και Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός 

 

AGROFOOD 2019 (Συνολικά Στοιχεία της Προηγούμενης Διοργάνωσης) 
 
 888 εκθέτες από 21 χώρες  
 Περισσότεροι από 40.000 επισκέπτες  
 Πάνω από 90% των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από τον αριθμό των 

επισκεπτών και από την ποιότητα των επαφών 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής σας με απλή κατασκευή και εξοπλισμό 

(όπως περιγράφεται παρακάτω) ανέρχεται σε  
N/A &  Εγγραφή Συμμετοχής* (με ελάχιστο περίπτερο 12 τ.μ.) 

Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους 
συμμετοχής 

Eνημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες εκθέτες μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι την 
μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα. Η Promo Solution θα 

προτείνει μεταφορική εταιρεία με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας και την 
μείωση του κόστους** 

 



3 

 

 

*To κόστος για τα έξοδα της εγγραφής της συμμετοχής σας (registration fee) 
συμπεριλαμβάνει την καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης (επωνυμία 
εταιρίας, διεύθυνση, αριθμός περιπτέρου, company profile 300 χαρακτήρων) καθώς 
και καταχώρηση στην διαδικτυακή πύλη της αγοράς Agrofood (Industry Portal Fee) με 
στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας, παρουσίαση προϊόντων, συνδέσμους προς τις 
ιστοσελίδες σας, e-mail banner κτλ.  
 

**Την μεταφορά των εκθεμάτων μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι οι εκθέτες αυτόνομα 
και ανεξάρτητα. Η Promo Solution θα προτείνει μεταφορική εταιρεία και θα είναι 
αρωγός στην οργάνωση της μεταφοράς των εκθεμάτων με σκοπό την διευκόλυνση της 
διαδικασίας και την μείωση του κόστους, η τιμολόγηση της οποίας θα γίνει απευθείας 
από την μεταφορική.  

 

  
 

  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  

Η πρόταση για την συμμετοχή σας  στην παραπάνω έκθεση με την εταιρεία μας 
περιλαμβάνει το συνολικό πακέτο των υπηρεσιών μας για την οργάνωση της 
συμμετοχής σας και την υποστήριξη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας σας. 
 
Το προσφερόμενο πακέτο περιλαμβάνει: 
 Ενοίκιο χώρου 
 Κατασκευή περιπτέρου δομής με πλήρη εξοπλισμό: 

Κάθε περίπτερο 12 τ.μ. περιλαμβάνει: 

 Δάπεδο με μοκέτα γκρι 

 Λευκή τοιχοποιία περιπτέρου με δομή αλουμινίου (panels) στα 2,5 μ. ύψος  

 Ηλεκτρική παροχή & κατανάλωση για τον φωτισμό του περιπτέρου με 4 spots 

 1 πρίζα 220V, κατανάλωσης 1 kW 

 1 τραπέζι 70x70 εκ., 4 καρέκλες, 1 καλαθάκι αχρήστων  

 Όρθια σχεδιαστικά στοιχεία στα 3 μ. ύψος με το νούμερο του περιπτέρου, σε 
χρώμα ανάλογο με τον επιμέρους εκθεσιακό τομέα 

 Μετώπη με την επωνυμία του εκθέτη   
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Παράδειγμα περιπτέρου 12 τ.μ. και 1 πλευράς ανοιχτής στον τομέα Food & Bev Tec  

 

 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, 
όπως: παραγωγή & τοποθέτηση γραφικών, επιπλέον εξοπλισμό, ενοικίαση 
ψυγείων, ενοικίαση LCD TV & DVD, σύνδεση Internet, διερμηνείς, βοηθητικό 
προσωπικό κλπ. 

 
 

ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 

 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.  

 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.  
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 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. 

 

 

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  &&  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  
 

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε για customized μελέτη και κατασκευή εκθεσιακού 
περιπτέρου, παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε άμεσα προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε 
τον κατάλληλο χώρο στον αντίστοιχο τομέα της έκθεσης. 
 

  
 
Στη συνέχεια το σχεδιαστικό μας τμήμα θα αναλάβει να σχεδιάσει ειδικά για εσάς  το 
περίπτερο που επιθυμείτε προσαρμοσμένο ακριβώς στις ανάγκες σας. 
    
Για περισσότερες πληροφορίες και συνεννοήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα 
τηλ. 210 9630630, 210 9690720, fax 210 9603142, e-mail: minoglou@promosolution.net 
 
 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 

Πέτρος Πίγκος 
International Exhibitions Director  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Άκης Μινόγλου 
International Exhibitions Manager 

mailto:minoglou@promosolution.net


6 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣH  

IRAN AGROFOOD 2021  -  
TΕΧΕΡΑΝΗ, 16-19.6.2021 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ          ΚΟΙΝΗ            

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ: ΓΩΝΙΑ           
 

 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής σας με απλή κατασκευή και εξοπλισμό ανέρχεται σε  

N/A +  Εγγραφή Συμμετοχής (με ελάχιστο περίπτερο 12 τ.μ.) 
Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους συμμετοχής 

Η Promo Solution θα προτείνει  μεταφορική εταιρεία και θα είναι αρωγός στην οργάνωση της 
μεταφοράς των εκθεμάτων με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας και την μείωση του κόστους, 

η τιμολόγηση της οποίας θα γίνει απευθείας από την μεταφορική.   
Στις παραπάνω τιμές θα χρεωθεί ελληνικός Φ.Π.Α. 24%. 

Το κόστος περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, απλή κατασκευή περιπτέρου δομής με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό,  λειτουργικές και τεχνικές δαπάνες, υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών στους εκθέτες και 

λοιπές παροχές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση συμμετοχής της 19/2/2019.  
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution στην Κύπρο:  

Hellenic Bank Plc.: IBAN: CY71 0050 0240 0002 4001 7302 4601 - Swift: HEBACY2N 
 

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. 


