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ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    

ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΪΪOOΝΝΤΤΩΩΝΝ    

NNAATTUURRAALL  &&  OORRGGAANNIICC  PPRROODDUUCCTTSS  EEUURROOPPEE  22002211  
ΛΛΟΟΝΝΔΔΙΙΝΝΟΟ,,  1188--1199//44//22002211  

 

Αθήνα,  16.7.2020 
 

Η Promo Solution, σε συνεργασία με την εταιρεία Reco Exports, σας καλεί να 
συμμετάσχετε στην Διεθνή Έκθεση Φυσικών & Βιολογικών Προϊόντων “Natural & 
Organic Products Europe 2021” η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, στο 
εκθεσιακό κέντρο ExCeL, το διάστημα 18 & 19 Απριλίου 2021. 

                                 

            

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
  

Η Natural & Organic Products Europe 
διοργανώνεται σε ετήσια βάση, έχοντας 
καθιερωθεί πλέον στον κλάδο των Φυσικών 
& Βιολογικών Προϊόντων και Φυσικών 
Καλλυντικών ως μια από τις μεγαλύτερες 
και σημαντικότερες ετήσιες συναντήσεις  
του κλάδου παγκοσμίως. Πραγματοποιείται 
φέτος για 25η συνεχόμενη χρονιά και 
αποτελεί πόλο έλξης και ένα σημείο 
συνάντησης για επαγγελματίες λιανικής, 
χονδρεμπόρους, διανομείς και παραγωγούς 
του κλάδου των βιολογικών προϊόντων, 
τόσο για την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, 
όσο και ολόκληρου του κόσμου! 
  

  

 

 
 
 

Στη διοργάνωση του 2021, αναμένονται 
συνολικά: 
 

 Περισσότεροι από 10.500 
επισκέπτες – επαγγελματίες  

 1.500 hosted buyers από 76 χώρες 

 Περισσότεροι από 700 εκθέτες από 
48 χώρες 

 
 



 2 

Η  Natural & Organic Products Europe αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση 
για την αγορά των Delicatessen, Supermarket 
με premium προϊόντα, Καταστημάτων 
Βιολογικών προϊόντων, HORECA και Health 
store chains και προσφέρει την δυνατότητα 
σε ελληνικές επιχειρήσεις να: 
 
 Γνωρίσουν τους μεγαλύτερους διανομείς 

και χονδρεμπόρους της Μ.Βρετανίας 

 Προβάλλουν τα προϊόντα τους σε χιλιάδες 

αγοραστές 

 Βρουν Αντιπροσώπους και Διανομείς για τα προϊόντα τους 

 Λανσάρουν νέα προϊόντα σε ολόκληρο τον κλάδο 

 Κλείσουν συμφωνίες και πάρουν παραγγελίες 

 Γνωρίσουν τον ανταγωνισμό και την προστιθέμενη αξία του 

 Προβληθούν σε ΜΜΕ της Μ. Βρετανίας 
 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. Βιολογικά Τρόφιμα & Ποτά 

2. Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς  

3. ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα  

4. Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα  

5. Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη 

6. Προϊόντα Υγιεινής Διατροφής  

7. Φυτικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς 

8. Βιολογικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς 
 

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Χονδρέμποροι και Διανομείς.  

 Μεγάλοι εισαγωγείς & εξαγωγείς.  

 Αγοραστές μεγάλων σουπερμάρκετ.  

 Υπεύθυνοι τροφοδοσίας Ξενοδοχείων, Catering & Restaurant.  
 
 

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι εκθέτες έχουν την ευκαιρία να: 
 
 

 Παρακολουθήσουν ζωντανές παρουσιάσεις, νέα προϊόντα και τελευταίες τάσεις 
της αγοράς βιολογικών & οργανικών τροφίμων 

 Να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάρια και συμβουλευτικές συναντήσεις 

 Να γνωρίσουν τον ανταγωνισμό και την προστιθέμενη αξία του. 

 



 3 

 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ    
 
Η κατασκευή αφορά Shell Scheme που περιλαμβάνει:  
 

 

 

 

 Τοιχοποιία με panel ύψους 2.5 μέτρων 

 Πινακίδα με την επωνυμία της εταιρείας (το χρώμα της πινακίδας θα εξαρτηθεί 

από τον συγκεκριμένο τομέα της έκθεσης – κόκκινο για τα τρόφιμα, μπλε για τα 

καλλυντικά και πράσινο για τον τομέα Natural Living & Health) 

 1 Τραπέζι & 2 καρέκλες 

 Infodesk με αποθηκευτικό χώρο 

 Δάπεδο χωρίς υπερύψωση με μοκέτα (το χρώμα της μοκέτας θα εξαρτηθεί από 

τον συγκεκριμένο τομέα της έκθεσης – κόκκινο για τα τρόφιμα, μπεζ για τα 

καλλυντικά και πράσινο για τον τομέα Natural Living & Health)   

 Φωτισμό με λάμπες φθορίου (1 ανά 4 τ.μ.) 

 Καθαρισμό του περιπτέρου 

 Απεριόριστο αριθμό προσκλήσεων 

 Βασική καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης 

 Καταχώρηση στον ηλεκτρικό κατάλογο της έκθεσης 

 Άριστο service, υποστήριξη και διοικητική μέριμνα από έμπειρο προσωπικό 
τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.  

  

 
 

 

  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 

Το κόστος συμμετοχής για περίπτερο 4 τ.μ. ορίζεται σε £2,584/2.920€ (γωνιακό) 
και  £2296/2.595€ (μη-γωνιακό).  

* Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση Φ.Π.Α., καθώς η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό της 
εταιρείας Reco Exports στην Αγγλία. 

 
Επίσης κάθε εκθέτης θα πρέπει να καταβάλει και το εφάπαξ ποσό των 300 € για 

την εκθεσιακή ασφάλιση (event public liability insurance) και την χρήση της 
εφαρμογής για τα στοιχεία των επισκεπτών (data visitor app).  
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ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 

 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.   

 

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!   
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και 
μας αποστείλετε την συνημμένη Δήλωση-Σύμβαση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι 
12.2.2021!   
 

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

 
 
 

Πέτρος Πίγκος  
International Exhibitions 
Director 

 

mailto:info@promosolution.net
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

NNAATTUURRAALL  &&  OORRGGAANNIICC  PPRROODDUUCCTTSS  EEUURROOPPEE  22002211 
ΛΟΝΔΙΝΟ, 18-19.4.2021 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ               

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:                m2 ΓΩΝΙΑ           
 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το κόστος συμμετοχής για περίπτερο 4 τ.μ. ορίζεται σε £2,584/2.920€ (γωνιακό) 
και  £2296/2.595€ (μη-γωνιακό).  

* Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση Φ.Π.Α., καθώς η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό της 
εταιρείας Reco Exports στην Αγγλία. 

Επίσης κάθε εκθέτης θα πρέπει να καταβάλει και το εφάπαξ ποσό των 300 € για την 
εκθεσιακή ασφάλιση (event public liability insurance) και την χρήση της εφαρμογής για τα 

στοιχεία των επισκεπτών (data visitor app) 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου shell 
scheme, πινακίδα με την επωνυμία της εταιρείας, 1 τραπέζι & 2 καρέκλες, infodesk με αποθηκευτικό 
χώρο, δάπεδο μοκέτας, φωτισμό περιπτέρου, καθαρισμό περιπτέρου, βασική καταχώριση στον 
κατάλογο της έκθεσης, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo Solution και λοιπές παροχές 
όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της 16.7.2020.  

Όροι Πληρωμής: Α’ δόση-Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής: 40 % του κόστους συμμετοχής, Β’ 
δόση: 40 % Δεκέμβριος 2020, Γ’ δόση-Εξόφληση: Μάρτιος 2021.  

Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution στην Alpha Bank:  
GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

 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. 


