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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

I.F.E. 2023  
ΛΟΝΔΙΝΟ, 20-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

Η Promo Solution σας καλεί να συμμετάσχετε στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & 
Ποτών IFE 2023 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, από τις 20 μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2023, 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 έκθεση παγκόσμιου βεληνεκούς, η επιτυχία της συμμετοχής σας εξαρτάται  
άμεσα από τα παρακάτω, τα οποία η Promo Solution είναι στην ιδανική θέση να 
σας εξασφαλίσει: 
 

➢ την οργανωτική διαδικασία και την αμεσότητα εξυπηρέτησης 

➢ την θέση του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο 

➢ την εμφάνιση και λειτουργικότητα του περιπτέρου   
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (IFE 2019) 
 

❖ 1.350 εκθέτες από 57 χώρες 

❖ 30.000+ εμπορικοί επισκέπτες από 111 χώρες 
 

Η εν λόγω έκθεση έχει καθιερωθεί στον κλάδο των Τροφίμων & Ποτών ως η 
μεγαλύτερη και πιο σημαντική του χώρου της στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πραγματοποιείται από το 1979 κάθε δύο χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του 
Λονδίνου, μαζί με την διοργάνωση IFE Manufacturing στην οποία συμμετέχουν 
εταιρείες τεχνολογίας ειδικά για τον κλάδο των τροφίμων & ποτών. Από φέτος θα 
διοργανωθεί παράλληλα με τις διοργανώσεις Hotel, Restaurant & Catering και The 
Pub show για να έχουν οι επισκέπτες πρόσβαση στο σύνολο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας για 3 ολόκληρες ημέρες.  
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Οι επισκέπτες της έκθεσης προέρχονται κυρίως από τους εξής τομείς: 

• Retail: 23% των επισκεπτών προέρχονται από supermarket, καταστήματα 
delicatessen, convenience και food halls, λιανέμπορους και αγοραστές. 

• Foodservice & Hospitality: 28% των επισκεπτών του 2019 προέρχονταν από 
μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, αλυσίδες εστιατορίων, αλυσίδες 
καφέ/sandwich/σνακ, επιχειρήσεις catering. 

• Wholesale & Distribution: 31% των επισκεπτών είναι χοντρέμποροι, 
εισαγωγείς, εξαγωγείς, διανομείς καθώς και αγοραστές καταστημάτων Cash 
& Carry. 

• Manufacturing: 18% των επισκεπτών προέρχονταν από τον κλάδο 
παραγωγής, από τις μεγάλες εταιρίες FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 
μέχρι εξειδικευμένους παραγωγούς Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label). 

 
Στην IFE 2019 η Promo Solution οργάνωσε το σύνολο της Ελληνικής συμμετοχής με 
μεγάλη επιτυχία. 8 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις εκπροσώπησαν την χώρας 
μας μέσω της Promo Solution, καλύπτοντας 120 τ.μ. εκθεσιακού χώρου.   
 

  

Ενδεικτικές φωτογραφίες από την συμμετοχή μας το 2019 

 
Στην επερχόμενη IFE 2023 η Promo Solution θα εξυπηρετήσει τους 
ενδιαφερόμενους εκθέτες στον τομέα των Διεθνών Συλλογικών Συμμετοχών 
(International Pavilions) όπου έχει ήδη εξασφαλίσει προνομιακή θέση στην 
είσοδο της αίθουσας.   
 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

• Seminar Programme: Πλούσιο Πρόγραμμα Παρουσιάσεων και συζητήσεων 
για τις τελευταίες τάσεις και προκλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων. Όλο το 
πρόγραμμα στον εξής σύνδεσμο: https://www.ife.co.uk/ife-seminar-
programme  

• IFE Connects: Ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί όλο τον χρόνο και 
φέρνει κοντά όλους τους επαγγελματίες της βιομηχανίας Τροφίμων και 
Ποτών. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ife.co.uk/connects  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

➢ Εξασφάλιση και ενοικίαση προνομιακού χώρου στο συλλογικό περίπτερο στον 
τομέα των Διεθνών Συλλογικών Συμμετοχών (International Pavilions).  

➢ Ποιοτική κατασκευή περιπτέρου με εθνική σήμανση στην μετόπη του 
περιπτέρου και παροχή πλήρη εξοπλισμού του περιπτέρου 

➢ Καθαρισμός περιπτέρου πριν την έναρξη της έκθεσης αλλά και καθημερινός 
καθαρισμός μετά την ολοκλήρωση κάθε ημέρας λειτουργίας.  

https://www.ife.co.uk/ife-seminar-programme
https://www.ife.co.uk/ife-seminar-programme
https://www.ife.co.uk/connects
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➢ Σημειώνουμε ότι στο κόστος της συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η ηλεκτρική 
παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του περιπτέρου αλλά 
και για την 24ωρη λειτουργία των ψυγείων καθώς λόγω της ιδιαίτερης 
φετινής συγκυρίας δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί τα σχετικά κόστη. 

➢ Παροχή όλων των απαραίτητων αναλώσιμων σε κάθε περίπτερο εκτός της 
συλλογικής συμμετοχής (καφετιέρα, καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, 
αναδευτήρες, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, τετράδια επαφών, 
διαφημιστικές τσάντες καθώς και εμφιαλωμένα νερά) 

➢ Οργάνωση μεταφοράς των εκθεμάτων (με επιπλέον χρέωση). Η επιστροφή 
διακοσμητικού ή διαφημιστικού υλικού στην Ελλάδα μετά την λήξη της 
έκθεσης θα χρεωθεί αναλόγως. 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Περίπτερο = 1.150€* ανά τ.μ. 

Registration Fee = 450€* 
Εκτίμηση μεταφοράς παλέτας = 1.500€ 

 
*To Registration Fee περιλαμβάνει το κόστος καταχώρησης στον κατάλογο της 

έκθεσης, την ηλεκτρονική καταχώρηση στην ιστοσελίδα της έκθεσης καθώς και τις 
προωθητικές ενέργειες marketing των διοργανωτών πριν από την έκθεση. 

 
      Τα κόστη της μεταφοράς των εκθεμάτων καθώς και της ηλεκτρικής παροχής δεν 

περιλαμβάνονται και θα σας κοινοποιηθούν αργότερα. 
 

Η παραχώρηση γωνίας επιβαρύνεται με το 7% επί του συνολικού κόστους 
 

Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με ελληνικό ΦΠΑ 24% 

 
 

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

▪ Πρόσκληση σημαντικών εισαγωγέων και χονδρεμπόρων να επισκεφθούν 
τα περίπτερα της Ελληνικής συμμετοχής. 

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

▪ Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του 
εκθέτη, όπως: παραγωγή και τοποθέτηση γραφικών, ενοικίαση ψυγείων, 
παροχή νερού, παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού, σύνδεση internet, διερμηνείς, βοηθητικό προσωπικό κλπ. 
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Ενδεικτικές φωτογραφίες από την συμμετοχή μας το 2019 
 

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

Η Promo Solution αναλαμβάνει να οργανώσει τη συμμετοχή σας με ανεξάρτητο 
περίπτερο προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες: 

▪ Κράτηση προνομιακού ανεξάρτητου εκθεσιακού χώρου 

▪ Ιδιαίτερη μελέτη περιπτέρου 

▪ Σχεδιασμό και κατασκευή περιπτέρου 
 

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

• Οι Όροι Συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση IFE 2023, καθώς και η Σύμβαση 
Συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο με τίτλο «IFE 2023 - Όροι & 
Σύμβαση Συμμετοχής», το οποίο αποστέλλεται μαζί με την παρούσα Πρόσκληση 
Συμμετοχής. 
• Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση IFE 2023, θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί έγκαιρη 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. 
 
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  Άκης Μινόγλου 

International Exhibitions Director  International Exhibitions Manager 
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