
  
 
 

 
 

       
 
 

 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΗ Δ.ΈΚΘΕΣΗ IRAN AGROFOOD , ΤΕΧΕΡΑΝΗ 26-29 ΜΑΪΟΥ 
2015 

 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση του Ιράν, Iran  AgroFood 
2015 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. Σε μία τόσο μεγάλη έκθεση η 
επιτυχία της συμμετοχής σας εξαρτάται  άμεσα από την οργανωτική διαδικασία, την θέση του 
περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και την εμφάνιση και λειτουργικότητα του περιπτέρου.   
 
Η εταιρεία μας ως αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι σε θέση να 
εξασφαλίσει εκθεσιακούς χώρους σε πολύ κεντρικά σημεία. Είναι προς το συμφέρον σας να δηλώσετε 
άμεσα συμμετοχή διότι έτσι εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή θέση. Άλλωστε εφαρμόζουμε την αρχή 
της προτεραιότητας στην κατανομή των χώρων σύμφωνα με την ημερομηνία δήλωση συμμετοχής.  
 

 
EXHIBITION PROFILE 
 
Η έκθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη στο Ιράν και λαμβάνει χώρα στην Τεχεράνη, στο επίσημο εκθεσιακό 
κέντρο. Το 2015 θα είναι η 22η φορά που διοργανώνεται και θα αποτελέσει το πιο σημαντικό εκθεσιακό 
γεγονός του έτους στην Τεχεράνη. 
 

Η Δ.Ε. ΙRAN AGRO FOOD είναι αυστηρά εμπορική έκθεση και αποτελείται από 3 ξεχωριστές 
εκθέσεις: 

 Iran Food & Hospitality – Τομέας για Τρόφιμα & Ποτά, Ξενοδοχειακό εξοπλισμό, 
Catrering. 

 Iran Food+Bev Tec - Τομέας για Συσκευασία & Επεξεργασία Τροφίμων & Ποτών 
(Food & Beverage Packaging and Processing). 

 Iran Agrofood – Τομέας για Γεωργικό και Κτηνοτροφικό κλάδο. 
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Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για την κάθε έκθεση: 
 

Iran Food & Hospitality 
 

 449 εκθέτες από 24 χώρες (Austria, Bahrain, Belgium, Belize, China, Denmark, Finland, 
France, Germany, India, Iran, Italy, The Netherlands, Portugal, Russia, South Africa, 
South Korea, Spain, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates) 

 Πάνω από 90% των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από τον αριθμό των 
επισκεπτών και από την ποιότητα των επαφών. 

 
Iran Food+Bev Tec 
 

 337 εκθέτες από 14 χώρες (Austria, Belgium, Belize, China, Finland, France, Germany, 

Italy, India,Iran, South Africa, Turkey and the United Arab Emirates) 

 Πάνω από 90% των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από τον αριθμό των 
επισκεπτών και από την ποιότητα των επαφών. 

 
Iran Agrofood 
 

 68 εκθέτες από 7 χώρες. 

 100 % των εκθετών συνιστούν τη συμμετοχή στην έκθεση.  
 
 

Συνολικά στοιχεία Agro Food 2015 

 854 εκθέτες από 24 χώρες. 

 30.739 επισκέπτες  

 Πάνω από 90 % των εκθετών ικανοποιημένη από την ποιότητα και τον αριθμό των 
επισκεπτών 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 
 

 78.000.000 Πληθυσμός, πάνω από το 50% κάτω των 35 ετών. 

 Σημαντική ζήτηση για προϊόντα όπως έλαια, ελαιόλαδο, φυσικοί χυμοί, προϊόντα ζαχ/κής, 
έτοιμα γεύματα. Ισχυρό ενδιαφέρον για συνεργασίες στην πώληση τεχνογνωσίας αλλά και 
στην από κοινού παραγωγή. 

 Σημαντική ζήτηση για εξοπλισμό προϊόντων τεχνολογίας τροφίμων, συσκευασίας τροφίμων. 

 Σημαντική ζήτηση για Γεωργικό εξοπλισμό. 
 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

Εξειδικευμένες Αίθουσες Προϊόντων 
Το προνομιακό κόστος οργάνωσης της συμμετοχής σας ανέρχεται σε  

508 €/τ.μ.(μίνιμουμ 12 τμ)* & 395 € Εγγραφή Συμμετοχής (Registration Fee*) 
Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά εκθεμάτων, για την οποία θα υπάρξει πρόσθετη χρέωση. 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως 12 
Φεβρουαρίου 2015 

*To κόστος για τα έξοδα της εγγραφής της συμμετοχής σας (registration fee) συμπεριλαμβάνει 
την καταχώρηση της επωνυμίας σας στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης, 

καταχώρηση company profile 300 χαρακτήρων ,προσκλήσεις εισόδου και e-invitations για 
πιθανούς αγοραστές που επιθυμείτε να καλέσετε. 

 
 

 
 
 



ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΟΣΤΟΣ 
 
Η πρότασή μας για συμμετοχή σας  στην παραπάνω έκθεση με την εταιρεία μας περιλαμβάνει 
υπηρεσίες και εξυπηρέτηση που θα είναι εμφανής στο τελικό αποτέλεσμα της συμμετοχής σας. 
 
Το προσφερόμενο πακέτο περιλαμβάνει: 

 
 Εξασφάλιση προνομιακού χώρου στην αίθουσα της Έκθεσης που επιθυμείτε. 
 Ενοίκιο χώρου μίνιμουμ 12 τ.μ 
 Κατασκευή περιπτέρου βασικής δομής με  πλήρη εξοπλισμό. Το περίπτερο 12 τ.μ. ο 

εξοπλισμός περιλαμβάνει : 
 

 Δάπεδο με γκρι μοκέτα 

 Γκρι πάνελ στην τοιχοποιία. 

 Διακοσμητικά στοιχεία της έκθεσης πάνω από το περίπτερο. 

 1 spot 100 W για κάθε 3 τμ χώρου. 

 1 τραπέζι με 4 καρέκλες. 

 1 καλάθι αχρήστων 

 1 πρίζα 220 βολτ, κατανάλωσης 1 kw. 

 Μετώπη με την επωνυμία της εταιρείας. 

 
 Οργάνωση μεταφοράς εκθεμάτων. Το κόστος μεταφοράς θα χρεωθεί χωριστά και θα  σας 

γνωστοποιηθεί έγκαιρα. 
 Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων σε κάθε περίπτερο εκτός της συλλογικής 

συμμετοχής (καφετιέρα, καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, αναδευτήρια, 
χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, τετράδια επαφών, διαφημιστικές τσάντες καθώς και 
εμφιαλωμένα νερά). 

 Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την προετοιμασία 
όσο και κατά την λειτουργία της έκθεσης.(Για την παρουσία προσωπικού της Promo Solution 
απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 εκθετών) 

 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. 

 
 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως 12 
Φεβρουαρίου 2015 ώστε να εξασφαλισθεί ο χώρος ο οποίος παραχωρείται με βάση την αρχή της 
προτεραιότητας “first come, first take”. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας προκειμένου να μην υστερήσει 
στο κλείσιμο προνομιακού χώρου, σας παρακαλεί εφόσον ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος, να μας 
στείλετε την συνημμένη δήλωση συμμετοχής άμεσα.  
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω 
πληροφορίες και διευκρινίσεις.  
 
Με εκτίμηση, 
 
Νάσος Πίγκος Πέτρος Πίγκος 
Γενικός Διευθυντής                                                                                  International Exhibitions Director 
 
 
 
 
Συνημμένα: 1 Δήλωση Συμμετοχής  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣH 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
             AGROFOOD 2015  – TΕΧΕΡΑΝΗ, 26-29.5.2015 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ               

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ: ΓΩΝΙΑ           

 
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: 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε: 508 €/τ.μ.(μίνιμουμ 12 τμ)* & 395 € Εγγραφή Συμμετοχής (Registration 

Fee*) 
Για την μεταφορά προϊόντων θα υπάρξει πρόσθετη χρέωση. 

Η παραχώρηση γωνίας χρεώνεται με 6% επιπλέον επί του κόστους της συμμετοχής.   
Στις παραπάνω τιμές θα χρεωθεί ελληνικό Φ.Π.Α. 23%. 

 Α’ προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής 50%, Β’ δόση 30% μέχρι 16/3/15, Γ’ δόση-εξόφληση 20% 
μέχρι 01.05.2015 
Το κόστος περιλαμβάνει: το ενοίκιο χώρου, κατασκευή του περιπτέρου βασικής δομής με  Δάπεδο με γκρι μοκέτα, 
Γκρι πάνελ στην τοιχοποιία, Διακοσμητικά στοιχεία της έκθεσης πάνω από το περίπτερο, 1 spot 100 W για κάθε 3 
τμ χώρου, 1 τραπέζι με 4 καρέκλες, 1 καλάθι αχρήστων, 1 πρίζα 220 βολτ, κατανάλωσης 1 kw, Μετώπη με την 
επωνυμία της εταιρείας, λειτουργικές και τεχνικές δαπάνες.  

 

Σημειώνουμε ότι 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. 
 
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 προκαταβολής, 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 (ενοίκιο χώρου, καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.). Επίσης εάν η ακύρωση της συμμετοχής 
γίνει σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και το 50% του 
κόστους της κατασκευής του περιπτέρου. 


