
Πακζτα ςυμμετοχήσ  



1 - 2  Δ ε κε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 8 -  ζ κ θ ε ς η  “G R E E K  F O O D  S H OW ”  
Εκνικό τάδιο Βαρςοβίασ  - Εκκεςιακό Κζντρο  

PGE National Stadium 

                             WORLD TRADE CENTER  , 1.800 τ. μ. 
                      Βουκουρζςτι ,  Ζκθεςη 19-20 Ιανουαρίου 2019 



Pullman Hotel  
Παραςκευή 18 Ιανουαρίου 2019 

Ημζρα των Επαγγελματιϊν 



 
 
υμμετοχή με περίπτερο 6 τ μ .  ζ τ ο ι μ η  δομή + υμμετοχή ςτην Ημζρα των επαγγελματιϊν 
 
 
 
Παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ: 
 
 

 (1) τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (1) Καρζκλα bar stool 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτο counter (100Χ100cm φψοσ) 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτθν πλάτθ του περιπτζρου (200X280cm φψοσ)  

 (1) τραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi, Βαςικόσ φωτιςμόσ, μοκζτα δαπζδου 

 Μεταφορά προϊόντων και ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 100 κιλά από διεφκυνςθ αποκικθσ ςτθν 

Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Όλθ θ καταςκευι και θ μεταφορά ζντυπου υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 υμμετοχι ςτισ Β2Β ςυναντιςεισ. 

 υμμετοχι ςτο BUSINESS FORUM. 

 υμμετοχι ςτθν βραδινι εκδιλωςθ ( 1 άτομο). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

Δείγμα Περιπτζρου 6 τμ  
 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 
υνολικό κόςτοσ των παραπάνω παρεχόμενων υπθρεςιϊν  =  1.200€*,  
Για εξόφληςη όλου του ποςοφ μετρητοίσ ζκπτωςη 20% επί τησ αρχικήσ τιμήσ, δλδ 960€ 
 
Σρόποσ πληρωμήσ: 
30% με τθν υπογραφι τθσ εντολισ. Εξόφλθςθ υπολοίπου ζωσ και 30.09.2018 
 
*Δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ εφόςον η επιχείρηςη ζχει  ενημερωμζνο ΑΦΜ για ενδοκοινοτικζσ 
ςυναλλαγζσ. 

 



 
 
υμμετοχή ςτην 3η ζκθεςη με περίπτερο 9τμ + υμμετοχή ςτην ημζρα των επαγγελματιϊν . 

 
 
 
       Παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ: 

 (1) τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (1) Καρζκλα bar stool 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτο counter (100Χ100cm φψοσ) 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτθν πλάτθ του περιπτζρου (300X280cm φψοσ)  

 (1) τραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi, Βαςικόσ φωτιςμόσ, μοκζτα δαπζδου 

 Μεταφορά προϊόντων και ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 200 κιλά από διεφκυνςθ αποκικθσ ςτθν 

Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Όλθ θ καταςκευι και θ μεταφορά ζντυπου υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 υμμετοχι ςτισ Β2Β ςυναντιςεισ.  

 υμμετοχι ςτο BUSINESS FORUM. 

 υμμετοχι ςτθν βραδινι εκδιλωςθ ( 1 άτομο)  

 



υνολικό κόςτοσ των παραπάνω υπθρεςιϊν =   1.600€* 

Για εξόφληςη όλου του ποςοφ μετρητοίσ ζκπτωςη 20% επί τησ αρχικήσ τιμήσ, 1.280€ 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 
30% με τθν υπογραφι Εντολισ και Εξόφλθςθ υπολοίπου 30.09.2018  
 
*Δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ εφόςον η επιχείρηςη ζχει  ενημερωμζνο ΑΦΜ για ενδοκοινοτικζσ 
ςυναλλαγζσ. 

 
 
 
  
 
 



 
υμμετοχή με περίπτερο  1 2 τ μ .  ζτοιμη δομή +  υμμετοχή ςτην Ημζρα των Επαγγελματιϊν 

Περιλαμβάνει : 
 

 (2) τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (2) Καρζκλα bar stool 

 (2) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτο counter (100Χ100cm φψοσ) 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτθν πλάτθ του περιπτζρου (400X280cm φψοσ)  

 (2) τραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ το κάκε ζνα 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi, Βαςικόσ φωτιςμόσ, μοκζτα δαπζδου 

 Μεταφορά προϊόντων και ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 300 κιλά από διεφκυνςθ αποκικθσ 

ςτθν Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Όλθ θ καταςκευι και θ μεταφορά ζντυπου υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 υμμετοχι ςτισ Β2Β ςυναντιςεισ .  

 υμμετοχι ςτο BUSINESS FORUM . 

 υμμετοχι ςτθν βραδινι εκδιλωςθ ( 2 άτομα)  

      



 
υνολικό κόςτοσ των παραπάνω υπθρεςιϊν =   2.400€* 

Για εξόφληςη όλου του ποςοφ μετρητοίσ ζκπτωςη 20% επί τησ αρχικήσ τιμήσ, 1.920€ 
 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 
30% με τθν υπογραφι Εντολισ και Εξόφλθςθ υπολοίπου 30.09.2018  
 
*Δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ εφόςον η επιχείρηςη ζχει  ενημερωμζνο ΑΦΜ για ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



υμμετοχή ςτην Ημζρα των Επαγγελματιϊν, 18 Ιανουαρίου 2019, Βουκουρζςτι, 
 Hotel Pullman Bucharest World Trade Center 

Περιλαμβάνει: 
 
• υμμετοχι ςτο Business Forum Ελλάδα , Ρουμανία, Μολδαβία και ερβία*. 
 
• υμμετοχι ςτισ Β2Β ςυναντιςεισ με Ρουμανικζσ επιχειριςεισ ( guest buyers από Μολδαβία, και 

ερβία)* 
 

• υμμετοχι ςτθν βραδινι εκδιλωςθ. 
 
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ :       
Αρχικι τιμι 700€  MΕΣΡΗΣΟΙ  660€. 
 
*ζχουν προςκληθεί 

 
 



           

           Tιμοκατάλογος επιπλέον παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

           1. Κόςτοσ ενοικίαςησ ψυγείου για τισ ημζρεσ τησ ζκθεςησ 200€* 

 

           2. Κόςτοσ ενοικίαςησ ραφιϊν για τισ ημζρεσ τησ ζκθεςησ 

           Μεγάλη ραφιζρα  70€* 

           (Πλάτοσ: 100 cm, Βάκοσ: 36cm,Ύψοσ: 175 cm, Μζγιςτο φορτίο/ράφι: 30kg 

           Μικρή ραφιζρα     60€* 

           (Πλάτοσ: 51cm, Βάκοσ: 36cm, Ύψοσ: 175cm, Μζγιςτο φορτίο/ράφι: 25 kg) 

 

           3. Κόςτοσ ενοικίαςησ οθόνησ 100€/θμζρα 

 

           4. Κόςτοσ ενοικίαςησ προςωπικοφ – διερμηνζα  60 €/θμζρα 

 

*Δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ εφόςον η επιχείρηςη ζχει ενημερωμζνο ΑΦΜ για ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ. 



T. +30 210 9713281, info@north-e.com, www.north-e.com, www.greckapanorama.com 
       Γραφεία Θεςςαλονίκθσ:Λία Δικαίου, ldikaiou@greciapanorama.com, Ιμζρασ 4, Καλαμαριά 
 Αποκλειςτικόσ υνεργάτθσ Βορείου Ελλάδοσ: Europrovoli, T. +30 2510 231067, info@europrovoli.eu 

Αποκλειςτικόσ υνεργάτθσ ∆ωδεκανιςων: Praxis Plus, T. +30 22410 24095 info@praxisplus.gr 


