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Αθήνα, 12.6.2020 

 
Η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη στον κόσμο, ετήσια συνάντηση του κλάδου των 

ιχθυηρών & θαλασσινών Seafood Expo Global, μετακομίζει σε νέα έδρα στην 

Βαρκελώνη της Ισπανίας! Μετά την αναγκαστική ματαίωση της διοργάνωσης του 

2020 λόγω της πανδημίας, η 29η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε ένα από τα πιο 

σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης, το Fira de Barcelona – Gran Via Venue 

το διάστημα από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 2021.  

 

 
 
Η διοργάνωση του 2019 ήταν εξαιρετικά πετυχημένη από όλες τις απόψεις, 

φιλοξενώντας περισσότερους από 2.007 εκθέτες από 88 χώρες ενώ προσέλκυσε 

περισσότερους από 29.200 εμπορικούς επισκέπτες από 155 χώρες. 

 

Η συμμετοχή στην Seafood Expo Global 2021 αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς θα 

σηματοδοτήσει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα για ολόκληρο τον κλάδο των ιχθυηρών 

& θαλασσινών! Ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, λόγω της 

έξαρσης του κορωνοϊού παγκοσμίως, η επανασύνδεση με τους υπάρχοντες πελάτες 

και η ενεργοποίηση νέων δικτύων πωλήσεων και επαφών αποτελεί μέγιστη 

προτεραιότητα για τις περισσότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις. 
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Η μακρόχρονη παρουσία της Promo Solution στην έκθεση των Βρυξελλών είχε 

εξασφαλίσει στις συμμετέχουσες εταιρίες στο παρελθόν σημαντικό πλεονέκτημα 

προσφέροντας προνομιακές θέσεις στις πιο δημοφιλείς αίθουσες της έκθεσης. Στην 

νέα έδρα της έκθεσης στην Βαρκελώνη και μετά από σημαντικές προσπάθειες 

από την πλευρά της Promo Solution, έχει εξασφαλιστεί μία ιδιαίτερα προνομιακή 

τοποθεσία για την Ελληνική συμμετοχή στην πρώτη αίθουσα μετά την είσοδο της 

έκθεσης.  

 

 Έτσι για 21η χρονιά η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε υπό από την 

οργανωτική αρωγή της, και να επωφεληθείτε από τους προνομιακούς εκθεσιακούς 

χώρους που η Promo Solution είναι σε θέση να σας εξασφαλίσει και την άριστη 

εξυπηρέτηση τόσο στην προετοιμασία όσο και κατά την διάρκεια της έκθεσης από 

το έμπειρο προσωπικό της. Σημειώνουμε ότι το σύνολο της Ελληνικής συμμετοχής 

συμμετέχει κάθε χρόνο υπό την οργανωτική αιγίδα της Promo Solution. 

  
  

  
 
 

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ––  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  
 

Το κόστος συμμετοχής για το 2021 θα κυμανθεί στα 950€ ανά τ.μ. 

 

Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου συμμετοχής: 

 Εξασφάλιση & Ενοίκιο προνομιακού εκθεσιακού χώρου  

 Ποιοτική ξύλινη ‘βασική’ κατασκευή περιπτέρου με νέα μοντέρνα υλικά, 
πλούσιο φωτισμό και ευκρινή σήμανση της εταιρείας 

 Άρτιο και πλούσιο εξοπλισμό περιπτέρου (info-counter υποδοχής, τραπέζια, 
καρέκλες, ράφια, φωτιζόμενες βιτρίνες κτλ.)    

 Οδική μεταφορά εκθεμάτων (ξηρού & ευπαθούς φορτίου) 

 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον 
φωτισμό και την 24ωρη λειτουργία των ψυγείων, καθαρισμός περιπτέρου κτλ.) 
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 Καταχώρηση της επιχείρησής σας στον επίσημο ηλεκτρονικό κατάλογο στην 
ιστοσελίδα της έκθεσης, στο mobile app καθώς και στο έντυπο floor guide που 
διανέμεται στις εισόδους του εκθεσιακού.  

 Παροχή εμφιαλωμένων νερών, αναλωσίμων (ποτήρια, καφές, γαλατάκια, 
καθαριστικά, μπλοκ επαφών, συρραπτικού κτλ.) καθώς και καφετιέρας φίλτρου 
σε όποιον εκθέτη  επιθυμεί για το περίπτερό του.   

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

 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με πρόσθετη επιβάρυνση του 
εκθέτη όπως: επαγγελματικά ψυγεία, LED οθόνες-Video Wall, ιδιαίτερους 
διερμηνείς, βοηθητικό προσωπικό, παραγωγή γραφικών (αυτοκόλλητα, 
τρισδιάστατες εφαρμογές), catering κλπ. 

 

  
 

 

ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  &&  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 

Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας για την διοργάνωση του 2021 με την 

αποστολή της συνημμένης δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020.  

 

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από προκαταβολή 

ύψους 250€ ανά αιτούμενου τ.μ., η οποία θα πρέπει να καταβληθεί στον 

λογαριασμό της Promo Solution στην Alpha Bank: GR95 0140 1820 1820 0232 0000 

228. Η υπόλοιπη συμμετοχή θα εξοφληθεί με δόσεις από το Νοέμβριο του 2020 

μέχρι τον Μάρτιο του 2021. 
 

Στο παραπάνω κόστος θα χρεωθεί ΦΠΑ 24%.  
 

 Με την δήλωση συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ρητά τον κανονισμό λειτουργίας 
της διοργάνωσης.   

 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. 
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 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. 

 

 

  
 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα 

τηλέφωνα 210-9630630, 210-9690720, fax 210-9603142,  

e-mail: info@promosolution.net ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

www.promosolution.net. 

 

 Με  φιλικούς χαιρετισμούς,  

 

 

 

 
Πέτρος Πίγκος  Άκης Μινόγλου 

International Exhibitions Director  Υπεύθυνος Διεθνών Εκθέσεων 

 

mailto:info@promosolution.net
http://www.promosolution.net/
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ 

SSEEAAFFOOOODD  EEXXPPOO  GGLLOOBBAALL  22002211 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, 27-29.4.2021 

 
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           
 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
950 € / m2 πλέον νομίμου ΦΠΑ. 

Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, ποιοτική ξύλινη 
κατασκευή περιπτέρου, οδική μεταφορά εκθεμάτων, εγκατάσταση και κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την 
Promo Solution, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της 
12.6.2020 που συνοδεύει την παρούσα σύμβαση.   

Α’ δόση - Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής : 250 € / τ.μ., 
Β’ δόση: Νοέμβριος 2020, Γ’ δόση - Εξόφληση: Μάρτιος 2021. 

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

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 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 250€/τ.μ..  

 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. 

 

    

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ          ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

            ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                                                    ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

    ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                                    ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 


