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Αθήνα, 25.11.2022 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ & ΣΝΑΚΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

“Sweets and Snacks Expo”  

CHICAGO, UNITED STATES, 22/05 – 25/05/2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στην διεθνή έκθεση Sweets and Snacks 

Expo 2023 η οποία θα οργανωθεί στο Chicago το διάστημα 22 με 25 Μαΐου 2023.  

Στην παραπάνω έκθεση η Promo Solution, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την 

Ελλάδα και την Κύπρο, θα οργανώσει για πρώτη φορά ελληνική συμμετοχή, 

αντιλαμβανόμενη τις πολλές και σημαντικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τη 

συγκεκριμένη έκθεση για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες, προσφέροντας ένα πολύ 

προνομιακό πακέτο συμμετοχής. 
 

 

Προφίλ Έκθεσης 
 
Η έκθεση διοργανώνεται για 25η  χρονιά 

στο εκθεσιακό κέντρο McCormick Place, 

σε εκθεσιακό χώρο έκτασης 4.500 τ.μ. και 

θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες 

εκθέσεις για τον κλάδο των ζαχαρωδών 

και σνακ στην Αμερικανική αγορά.  

Στη συγκεκριμένη έκθεση θα εκθέσουν τα 

προϊόντα τους 700 εταιρείες με τα νεότερα 

και πιο καινοτόμα προϊόντα με νέες υφές 

και γεύσεις. Οι επισκέπτες της έκθεσης 

ανέρχονται στους 16.000, στην 

πλειοψηφία τους αγοραστές και υψηλόβαθμα στελέχη που ασχολούνται με το 

λιανεμπόριο καθώς και μεγάλοι εισαγωγείς από την αμερικανική αγορά. Να σημειωθεί 

ότι στην τελευταία έκθεση και σύμφωνα με τα στοιχεία των οργανωτών το 95% των 

εκθετών εξέφρασαν την ικανοποίηση τους από τις εμπορικές τους επαφές.  
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Στατιστικά στοιχεία έκθεσης:  
 

• 700 διεθνείς εκθέτες. 

• 16.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.  

• 4.500 τ.μ. συνολικού εκθεσιακού χώρου. 

• 95% συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών. 

 
 
 

Προϊόντα που Προβάλλονται στην Έκθεση: 
 

• Σοκολάτες και σοκολατοειδή προϊόντα 

• Καραμέλες και ζαχαρώδη προϊόντα 

• Μπισκότα 

• Snack και ξηροί καρποί 

• Trend Snacks 

• Φυσικά Snacks 

• Προϊόντα πρωινού 

• Παγωτά και γλυκά κατάψυξης 

• Διάφορα άλλα ζαχαρώδη (γλυκά για 

διαβητικούς, πρώτες ύλες  

ζαχαροπλαστικής, μαρμελάδες, μέλι, πάστες ξηρών καρπών, παξιμάδια και 

crackers, μπάρες δημητριακών κλπ.) 

 
 
 
 

Προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης  
 

• FEATURED PRODUCTS SHOWCASE 

Ανακαλύψτε περισσότερα από 300 νέα και καινοτόμα προϊόντα που 

παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο! 

 

• MOST INNOVATIVE NEW PRODUCT AWARDS 

Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιείται ειδική βράβευση των προϊόντων που 

ξεχώρισαν για τον καινοτόμο χαρακτήρα τους. Δείτε εδώ τους νικητές της τελευταίας 

διοργάνωσης:  https://sweetsandsnacks.com/minpa/2022-awards-showcase/  
 

• SPECIALTY MARKET 

Στα πλαίσια του Specialty Market, παρουσιάζεται μια μεγάλη ποικιλία Free-from 

προϊόντων, Gourmet, Organic, Sugar Free, Sustainable, Fair Trade και πολλά άλλα. 

 
    
 
 
 

 
 

 

 

https://sweetsandsnacks.com/minpa/2022-awards-showcase/
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Προσφερόμενες Υπηρεσίες Συμμετοχής* 

 

➢ Εξασφάλιση προνομιακού εκθεσιακού χώρου στο χώρο των διεθνών 

συμμετοχών.  

➢ Βασική Κατασκευή περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό. Το περίπτερο των 9 τ.μ. 

περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό (ο εξοπλισμός αυξάνεται αναλογικά στα 

μεγαλύτερα περίπτερα): 

- Τοιχοποιία δομής αλουμινίου με πάνελ μελαμίνης 

- Μπλέ μοκέτα (περιλαμβάνεται καθημερινός καθαρισμός) 

- 1 info desk με κλειδαριά 

- 3 ράφια 

- 1 στρογγυλό τραπέζι λευκό με 3 καρέκλες μαύρες 

- Καλάθι αχρήστων 

- Μετόπη με την επωνυμία της επιχείρησης 

➢ Παροχή εμφιαλωμένων νερών, αναλωσίμων (ποτήρια, καθαριστικά, μπλοκ 

επαφών κτλ.).    

➢ Άριστο service, υποστήριξη και διοικητική μέριμνα από έμπειρο προσωπικό τόσο 

κατά την προετοιμασία όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.  

 

Όροι Συμμετοχής 
 

Οι Όροι Συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση Sweet and Snack 2023, καθώς και η Σύμβαση 

Συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο το οποίο αποστέλλεται μαζί με την 

παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής. 

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στη παραπάνω Διεθνή Έκθεση  θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί έγκαιρα αποστολή της Σύμβασης Συμμετοχής, καθώς και των Όρων 

Συμμετοχής, με υπογραφή & σφραγίδα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα από την Promo Solution. Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν 

έχουν αποστείλει εγκαίρως με υπογραφή & σφραγίδα τη  Σύμβαση Συμμετοχής, καθώς 

και τους Όρους Συμμετοχής σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, θα 

αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην έκθεση με την Promo Solution. 
 

Θα σας παρακαλούσαμε να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατό ώστε να σας 

εξασφαλίσουμε την παρουσία σας στην έκθεση, με τον καλύτερο δυνατό χώρο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεννοήσεις , μπορείτε να απευθύνεστε στα: 

Τηλ.: 210-9630630, 210-9690720, Fax 210-9603142, E-Mail: info@promosolution.net. 

mailto:info@promosolution.net

