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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
PLMA Online “World of Private Label”  

Online, 01-04.12.2020 
 

 
Αξιότιμοι Συνεργάτες,  
 
H Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στην Online Διεθνή Έκθεση Ιδιωτικής Ετικέτας 
"World of Private Label” 2020 κάτω από την δική της οργάνωση ώστε να επωφεληθείτε από το 
υψηλό service και την άρτια οργάνωση που προσφέρει η εικοσιπενταετής πείρα των στελεχών της. 

 

Exhibition Profile 
 
Η PLMA Online “World of Private Label” είναι το μοναδικό online event που θα πραγματοποιηθεί 
για την αγορά προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας, τόσο τροφίμων & ποτών, όσο και καταναλωτικών 
ειδών. Θα διοργανωθεί από τη Διεθνή Ένωση Κατασκευαστών Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας (PLMA) 
ώστε να καλύψει το κενό που δημιουργείται μέχρι τη διενέργεια της κανονικής έκθεσης τον 
ερχόμενο Μάϊο στο Άμστερνταμ και στην οποία η Promo Solution θα αναλάβει το ρόλο του Online 
Greek Pavilion Organizer. 
 
Η συγεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 01-04 Δεκεμβρίου 2020, ενώ θα υπάρξει 
και δεύτερο event (Private Label Week) το διάστημα 01-07 Φεβρουαρίου 2021 το οποίο θα έχει 
ειδική στόχευση στην αγορά των Η.Π.Α. 

 
H Promo Solution, ως ο πιο παλιός οργανωτής ελληνικής συμμετοχής στις εκθέσεις του Άμστερνταμ 
και του Σικάγο, θα οργανώσει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιρειών στο ψηφιακό event και 
ενθαρρύνει όλες τις επιχειρήσεις που είτε συμμετέχουν σταθερά στην έκθεση, είτε νέες οι οποίες 
θέλουν να ξεκινήσουν τώρα την παρουσία τους στην αγορά της Ιδιωτικής Ετικέτας, να 
επωφεληθούν από το προνομιακό πακέτο συμμετοχής. 
 
Άλλωστε η PLMA αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πιο αποτελεσματικές εκθέσεις 
παγκοσμίως, ενώ το εκτενές δίκτυο που έχει δημιουργήσει με σημαντικούς buyers από όλο τον 
κόσμο, εγγυάται την επιτυχημένη πραγματοποίηση του ψηφιακού event. Επιπλέον σαν οργανισμός 
αποτελεί τον μοναδικό παγκοσμίως με αντικείμενο τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας, αριθμώντας 
περισσότερες από 4.500 εταιρείες μέλη σε πάνω από 75 χώρες παγκοσμίως. 

 

 

Χαρακτηριστικά Online Συμμετοχής 
 

Οι διοργανωτές της έκθεσης έχουν φροντίσει να παρέχουν ένα πλήρες πακέτο online υπηρεσιών 
ώστε οι συμμετέχοντες να επωφεληθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τη συμμετοχή τους. Πιο 
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της online συμμετοχής είναι τα ακόλουθα: 
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 Company Listing - Καταχώρηση της 

εταιρείας η οποία θα περιλαμβάνει την 
επωνυμία, το εταιρικό λογότυπο, το 
website, τηλέφωνο και δύο άτομα 
υπεύθυνα επικοινωνίας. 

 
 One-on-one video conversation - 

Επικοινωνία μέσω βίντεο ένας προς έναν, 
που επιτρέπει στους αγοραστές να 
μιλήσουν με τους δύο υπεύθυνους ανά εταιρεία και η οποία επιτρέπει call- back και 
αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων.   

 
 Λίστα Επισκεπτών – Μία εβδομάδα πριν την έναρξη της έκθεσης, κάθε συμμετέχουσα 

εταιρεία θα λάβει αναλυτική λίστα με όλους τους επιβεβαιωμένους buyers που θα 
συμμετάσχουν στην έκθεση, ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει από πριν μαζί τους και 
να κανονίσει το πρόγραμμα των ραντεβού της. 

 
 Online stand customization - Ο κάθε εκθέτης έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει το 

online «περίπτερο» (σελίδα) του «ανεβάζοντας» το λογότυπο της εταιρείας, φωτογραφίες 
προϊόντων, video links, και προϊοντικούς καταλόγους όπως επίσης και πληροφορίες για 
την ίδια την εταιρεία αλλά και διαφημιστικό υλικό.  

 
 Δύο Ημέρες προβολής ανά βασική κατηγορία προϊόντος - Το πρόγραμμα μπορείτε να το 

βρείτε παρακάτω.*  
 
 Συνεχιζόμενη Προβολή μετά το τέλος του event - Όλα τα online stands θα παραμείνουν 

ενεργά και προσβάσιμα για χιλιάδες εγγεγραμμένους retailers και επισκέπτες μέχρι τα 
μέσα του Απριλίου 2021.   

 
 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 
 

Για να είναι το event αυτό όσο πιο αποδοτικό γίνεται για τους συμμετέχοντες, οι διοργανωτές έχουν 
ανακοινώσει αναλυτικό πρόγραμμα με τις προϊοντικές κατηγορίες που θα είναι ενεργές ανά ημέρα, 
ώστε κάθε εταιρεία, ανάλογα με τα προϊόντα της, να μπορέσει να καταρτίσει καλύτερα το 
πρόγραμμα των συναντήσεών της. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα της έκθεσης θα έχει ως εξής: 
 
Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 
• Προϊόντα Υγείας & Ομορφίας (Health & Beauty Products) 
• Προϊόντα οικιακής χρήσης (Household Products)  
• Οικιακά Σκεύη και άλλα Καταναλωτικά Προϊόντα (Housewares and Other Non-Food Products) 
 
Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 
• Προϊόντα Υγείας & Ομορφίας (Health & Beauty Products) 
• Προϊόντα οικιακής χρήσης (Household Products) 
• Οικιακά Σκεύη και άλλα Καταναλωτικά Προϊόντα (Housewares and Other Non-Food Products) 
• Ξηρά Τρόφιμα & Αναψυκτικά (Shelf Stable Food & Beverages) 
• Προϊόντα Ζωικής Φροντίδας (Pet Products) 
 
 
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 
• Ξηρά Τρόφιμα & Αναψυκτικά (Shelf Stable Food & Beverages) 
• Προϊόντα Ζωικής Φροντίδας (Pet Products) 
• Φρέσκα Προϊόντα, Ψυγείου και Κατάψυξης (Fresh, Refrigerated & Frozen Products) 
• Εμπορικές και Άλλες Υπηρεσίες (Trade & Service Suppliers) 
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Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 
• Φρέσκα Προϊόντα, Ψυγείου και Κατάψυξης (Fresh, Refrigerated & Frozen Products) 
• Εμπορικές και Άλλες Υπηρεσίες (Trade & Service Suppliers) 

 

Private Label Week 
 
Εκτός από το online show του Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί και το αντίστοιχο αμερικάνικο event (όπως 
η αντίστοιχη PLMA Chicago) με επωνυμία Private Label Week το οποίο θα λάβει χώρα την πρώτη 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου (01 – 07/02/2021) με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Η συμμετοχή στο 
αμερικάνικο online event έχει επιπλέον χρέωση μόνο 250€ επιπλέον όταν η κανονική τιμή 
συμμετοχής ανέρχεται στα 900$.  

 

Κόστη Συμμετοχής* 
 

Εταιρείες Μέλη (με Ενεργό Membership) της PLMA   
 Συμμετοχή στο event Online “World of Private Label”: 500 € και 250 € Διοικητική Υποστήριξη  
 Συμμετοχή στα events Online “World of Private Label” και Private Label Week: 750 € και 375 € 

Διοικητική Υποστήριξη 

Συνολικό Κόστος Συμμετοχής και στα 2 events: 1.125,00 € 

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: 1000 € + 750 € 

(6μηνη Συνδρομή στην PLMA) + 375 € Διοικητική Υποστήριξη 
 

Συνολικό Κόστος Συμμετοχής και στα 2 events: 2.125,00 € 

* Το κόστος της Διοικητικής Υποστήριξης (250€ ή 375 €) 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. 

Όροι Συμμετοχής 
 

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. 

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και είμαστε στην διάθεσή σας για 
περαιτέρω  πληροφορίες και διευκρινίσεις.  
 
Με εκτίμηση, 
   
Βασίλειος Α. Πίγκος  
Διευθυντής Μάρκετινγκ 
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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€ ή 375 €) 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 

 

 


