
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  

SIAL CANADA – TORONTO 27.04 - 29.04.2021 
                                      

Αθήνα, 22.09.2020 

                                    

Η Promo Solution σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Διεθνή ‘Έκθεση Τροφίμων και 

Ποτών SIAL CANADA που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο του Καναδά από τις 27 

εως τις 29 Απριλίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο Enercare Center. 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Η SIAL CANADA αποτελεί μέλος του SIAL GROUP και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση 
εδώ και 17 χρόνια.  Από το 2010 και έπειτα η έκθεση πραγματοποιείται εναλλάξ ανάμεσα 
σε Μόντρεαλ και Τορόντο.  

Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η μεγαλύτερη για τον κλάδο των τροφίμων & ποτών που 
πραγματοποιείται στην χώρα του Καναδά, καθώς και μια από τις μεγαλύτερες σε 
ολόκληρη την Βόρεια Αμερική. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όλες τις 
συμμετέχουσες εταιρείες να πραγματοποιήσουν ποιοτικές επαφές με αγοραστές από την 
Καναδική αγορά, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα μέσω αυτής της έκθεσης να διεισδύσουν 
και στην αγορά των Η.Π.Α., αφού ο Καναδάς αποτελεί την νούμερο 1 εξαγωγική χώρα 
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Παράλληλα με την Sial Canada και στον ίδιο εκθεσιακό χώρο θα διεξαχθεί και η SET 
CANADA που αποτελεί την μεγαλύτερη έκθεση στην Β. Αμερική για εξοπλισμό και 



τεχνολογία τροφίμων και που θα ενισχύσει ευλόγως την επισκεψιμότητα όλης της 
έκθεσης. 
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

 240.000 μ² εκθεσιακού χώρου 

 Αναμένονται πάνω από 25.000 εμπορικοί επισκέπτες από 60 χώρες 

 1.000 εκθέτες από 50 χώρες 

 Περισσότερα από 1.500 Β2Β meetings αναμένεται να πραγματοποιηθούν 

 97% συνολική ικανοποίηση των εκθετών από το επίπεδο της έκθεσης 
  

 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
 

 ΤΡΟΦΙΜΑ (φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα , ξηροί 
καρποί, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, κατεψυγμένα, ελαιόλαδα, κονσέρβες, 
έτοιμα γεύματα, θαλασσινά κ.α.) 

 ΠΟΤΑ (Αλκοολούχα Ποτά, Κρασί,  Αναψυκτικά) 
 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019 
 

Η Promo Solution οργάνωσε μεγάλο μέρος της ελληνικής συμμετοχής στη διοργάνωση 
του 2019, όπου οι Έλληνες εξαγωγείς παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία μια ευρεία 
γκάμα των προϊόντων τους, συγκετρώνοντας το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των 
επισκεπτών της έκθεσης. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 Η Sial Canada για μια ακόμη φορά θα υλοποιήσει το U.S. Hosted Buyers Program 
σύμφωνα με το οποίο οι οργανωτές θα φιλοξενήσουν τους επιφανέστερους 
εισαγωγείς και επαγγελματίες λιανεμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών για μια 

  



σειρά από B2B συναντήσεις με συγκεκριμένους εκθέτες από τον Καναδά και από 
όλο τον κόσμο.  

 Ανάμεσα στις παράλληλες εκδηλώσεις θα λάβει χώρα και ο διαγωνισμός Olive 
d’Or Contest, που αφορά την προβολή και γευσιγνωσία ελαιολάδων και 
προϊόντων λαδιού από πολλές χώρες, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των 
συγκεκριμένων εισαγόμενων προϊόντων στην αμερικάνικη αγορά.  

 

 Για 11η συνεχόμενη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Sial Innovation,  στο 
οποίο θα παρουσιαστούν καινοτόμα προϊόντα της βιομηχανίας των τροφίμων & 
ποτών, αφού πρώτα η αντίστοιχη επιτροπή και τα μέλη της, κρίνουν ότι πληρούν 
τις προϋποθέσεις. 

 Συνέδρια & Σεμινάρια που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της βιομηχανία των 
Τροφίμων & Ποτών. 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Το  κόστος   συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής : Ν/Α 

Στα παραπάνω θα χρεωθεί επιπρόσθετα τo: 

 Registration fee  
 Coordination fee  
 ΦΠΑ 24% 

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες εκθέτες θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι το 
κομμάτι της μεταφοράς των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα. Η Promo 
Solution μπορεί να σας υποδείξει μεταφορική εταιρεία με σκοπό την διευκόλυνση της 
διαδικασίας και την μείωση του κόστους λόγω της ομαδικής μεταφοράς των εκθεμάτων 

 

 
 
Η πρότασή μας για συμμετοχή σας  στην παραπάνω έκθεση με την εταιρεία μας 
περιλαμβάνει όπως και στις προηγούμενες συμμετοχές υψηλού επιπέδου, υπηρεσίες 
και εξυπηρέτηση που θα είναι εμφανής στο τελικό αποτέλεσμα της συμμετοχής σας. 
 
 
Το προσφερόμενο πακέτο περιλαμβάνει: 
 
 Εξασφάλιση προνομιακού χώρου στην κύρια αίθουσα της Έκθεσης σε κεντρικό σημείο 
στην  αίθουσα των Διεθνών Συμμετοχών. 
 Ενοίκιο χώρου. 
 Πολύ καλή κατασκευή περιπτέρου. 
 Εξοπλισμό ο οποίος περιλαμβάνει : 

 Τοιχοποιία (διαθεσιμότητα διαφόρων αποχρώσεων) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



 Ασημί ή Μαύρο σκελετό περιπτέρου 
 1 τραπέζι με 2 καρέκλες 
 Μοκέτα (διαθεσιμότητα διαφόρων 

αποχρώσεων) 
 Σήμανση του περιπτέρου σας 
 2 Λευκά ράφια μελαμίνης(1.00μ. Π. Χ 

0,30μ. Β.) 
 1 Βιτρίνα Γυάλινη 
 1 καλαθάκι αχρήστων 
 Φωτισμός 450watt 
 1 παροχή ρεύματος 1,5kw 

 
 Προβολή της επιχείρησης με: 

 α) αλφαβητική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της 
έκθεσης (hard copy) , 

 β) αλφαβητική καταχώρηση στο website της έκθεσης 
 10 προσκλήσεις για τους επισκέπτες του περιπτέρου σας 
 2 Κάρτες Εισόδου για κάθε περίπτερο 9μ² 

 Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την 
προετοιμασία όσο και κατά την λειτουργία της έκθεσης. 

 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, 
όπως: ενοικίαση ψυγείων, παροχή νερού, παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση 
LCD TV & DVD, σύνδεση Internet, διερμηνείς , βοηθητικό προσωπικό κλπ. 

 
 
 

 

 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.  

 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα καταβληθεί ως ακολούθως για 

διευκόλυνσή σας: Β’ δόση (40%) μέχρι 12 Μαρτίου 2021 - Εξόφληση μέχρι 09 

Απριλίου 2021 ή με επιταγή λήξεως 2 μηνών μετά το πέρας της έκθεσης, που 

θα πρέπει να αποσταλεί εως 26/04/2021. 

 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 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



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 εκτίμηση, 

 

Πέτρος Πίγκος 
International Exhibitions Director 

                        Γιώργος Τίτιρης 
Sales & Marketing Department 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Υπογραφή Εργολάβου 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Υπογραφή Εργοδότη 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

ΤΗΛ:  FAX:  

E-mail Website:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:  ΔΟΥ:  ΑΦΜ:  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ                                ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ                

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:           ΓΩΝΙΑ                           

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε: Ν/Α 
Περίπτερο Γωνιακό: Επιβάρυνση 6%, Registration fee:  €, Coordination Fee:  € 

Στις παραπάνω τιμές θα χρεωθεί Φ.Π.Α. 24% και δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς. Α’ 
προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής 40%, Β’ δόση 40% μέχρι 12.03.21, Γ’ δόση-εξόφληση μέχρι 
09.04.2021. Το κόστος περιλαμβάνει: το ενοίκιο χώρου, βασική κατασκευή του περιπτέρου, 
λειτουργικές και τεχνικές δαπάνες. Η παροχή 24ωρου ρεύματος έχει επιπρόσθετη χρέωση. Οι 
συμμετέχοντες εκθέτες θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι το κομμάτι της μεταφοράς των 
εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα.  

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. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣH 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ SIAL 
CANADA 2021 

ΤΟΡΟΝΤΟ, 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 
 
 


