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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Υπογραφή Εργολάβου                    Υπογραφή Εργοδότη 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                                      ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
   ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                                             ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ:  ΑΦΜ: 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  PLMA ONLINE               PRIVATE LABEL WEEK                  

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Διοικητική Υποστήριξη :  
PLMA Online: 250€ + Φ.Π.Α. 24%                                     PLMA Online + Private Label Week: 375€ + Φ.Π.Α. 24%  
 
Η πληρωμή όλων υπολοίπων υπηρεσιών που περιγράφονται παρακάτω γίνεται απευθείας στους οργανωτές της 
έκθεσης χωρίς την εμπλοκή της Promo Solution.  
 

Αναλυτική Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών :  
Εταιρείες - Μέλη (με Ενεργό Membership) της PLMA   

 Συμμετοχή στο event Online “World of Private Label”: 500€ + 250€ Διοικητική Υποστήριξη  

 Συμμετοχή στα events Online “World of Private Label” και Private Label Week (Chicago):   750€ και 375€ 
Διοικητική Υποστήριξη 

Εταιρείες - Μη Μέλη (μη Ενεργό Membership) της PLMA  

 Συμμετοχή στο event Online “World of Private Label”: 750€ + 750€ (6μηνη Συνδρομή στην PLMA) και 250€ 
Διοικητική Υποστήριξη  

 Συμμετοχή στα events Online “World of Private Label” και Private Label Week: 1.000€ + 750€ (6μηνη 
Συνδρομή στην PLMA) + 375€ Διοικητική Υποστήριξη 

 
Το κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει: 

 Company Listing (Καταχώρηση της εταιρείας).  

 One-on-one video conversation (Επικοινωνία μέσω βίντεο ένας προς έναν) 

 Online stand customization ( Διαμόρφωση on-line περιπτέρου) 

 Δύο Ημέρες προβολής ανά βασική κατηγορία προϊόντος.  

 Συνεχιζόμενη Προβολή μετά το τέλος του event (έως τα μέσα του Απριλίου 2021).   
 

Το κόστος της Διοικητικής Υποστήριξης (250€) θα πρέπει να καταβληθεί απευθείας με την αποστολή της Αίτησης 
Συμμετοχής. Ο ΦΠΑ 24% καταβάλλεται με την έκδοση του ΤΠΥ μετά το πέρας της έκθεσης. Η πληρωμή όλων 
υπολοίπων υπηρεσιών πέραν της Διοικητικής Υποστήριξης γίνεται απευθείας στους οργανωτές της έκθεσης χωρίς την 
εμπλοκή της Promo Solution.  

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας θα πρέπει απαραίτητα να μας αποσταλεί η αίτηση συμμετοχής 
υπογεγραμμένη καθώς και να καταβληθεί το κόστος της Διοικητικής Υποστήριξης.  
Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν καταβάλει 
εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη όποια 
προκαταβολή έχει δοθεί. Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο όταν αυτή 
γνωστοποιηθεί στην PROMO SOLUTION εγγράφως εντός 5 ημερών από την ημερομηνία καταβολής της δαπάνης.  Από 
εκεί και έπειτα υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιήσει 
ή έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη. Επίσης εάν η ακύρωση της συμμετοχής γίνει σε 
διάστημα μικρότερο του 1 μήνα από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και το 50% του 
κόστους της κατασκευής του περιπτέρου. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗN ONLINE 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣH ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

PLMA's 2020 ONLINE  
"World of Private Label, 01 -04.12.2020 

 


