
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
PLMA 2020  

ONLINE|1-4 Δεκεμβρίου 2020  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Η Διεθνής  Έκθεση  PLMA΄S  WORLD OF PRIVATE LABEL”, 
πραγματοποιείται από την Ένωση Κατασκευαστών 
Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας, τα μέλη της οποίας 
ξεπερνούν τις 4.500. Η πρώτη έκθεση πραγματοποιήθηκε 
στις ΗΠΑ κατά το έτος 1980,  
Και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκθεση 
στην Ευρώπη το 1986.  
H διαδικτυακή δράση PLMA’s 2020 Online “World of 
Private Label” έρχεται να καλύψει το κενό που 
δημιουργήθηκε με την ακύρωση, λόγω πανδημίας, της 
φυσικής έκθεσης PLMA 2020 και απευθύνεται στα 
εγγεγραμμένα μέλη του συνδέσμου Private Label 
Manufacturers Association. 
 
H PLMA’s 2020 Online “World of Private Label” θα δώσει 
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε ένα από όλο τον κόσμο  
ευρύ φάσμα αγοραστών στο οποίο συγκαταλέγονται οι 
σημαντικότεροι λιανέμποροι,  εισαγωγείς, εκπρόσωποι  
αλυσίδων Super Markets και Discount Super Markets,  
drugstores, χονδρέμποροι,  κ.λ.π. 
Μία  
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ONLINE “WORLD OF PRIVATE 
LABEL” ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Tuesday, 1 December 

• Health & Beauty Products 
• Household Products 
• Housewares and Other Non-Food Products 
 
Wednesday, 2 December 
• Health & Beauty Products 
• Household Products 
• Housewares and Other Non-Food Products 
• Shelf Stable Food & Beverages 
 

ΥΠΕΥΘΥΝH ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

κα Φρόσω Ζωγοπούλου  

ΤΗΛ:210 3355795 

F.: 210 3242079 

e-mail:  

f.zogopoulou@eg.gov.gr 

   

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.plmainternational.com 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Μέχρι τις  
 
23/10/2020 
 
 
 

 

mailto:f.zogopoulou@eg.gov.gr
http://www.plmainternational.com/


 

 

Thursday, 3 December 
• Shelf Stable Food & Beverages 
• Pet Products 
• Fresh, Refrigerated & Frozen Products 
• Trade & Service Suppliers 
 
Friday, 4 December 
• Fresh, Refrigerated & Frozen Products 
• Trade & Service Suppliers 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ONLINE PLMA 2020 
 
H Συμμετοχή μας περιλαμβάνει: 
 

1) Καταχώριση της εταιρείας σας στον ηλεκτρονικό 

κατάλογο με επωνυμία, διεύθυνση, επίσημη 

ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση-email, τηλέφωνο 

και στοιχεία δύο εκπροσώπων της εταιρείας σας. 

 

2) Επικοινωνία δύο εκπροσώπων σας με αγοραστές με 
“one-on-one video conversation “ 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής τηλεφώνων 
και αποστολή αρχείων κατά την διάρκεια της 
επικοινωνίας. 
 

3) Ψηφιακό περίπτερο με παρουσίαση του λογοτύπου 

σας, των προϊόντων σας, προωθητικού υλικού και 

στοιχείων πληροφόρησης για την εταιρεία σας. 

 

4) Δύο ημέρες πλήρους λειτουργίας του show εντός της 

κατηγορίας των προϊόντων σας. 

 
5) Το ψηφιακό σας περίπτερο θα προβάλλεται στους 

εγγεγραμμένους αγοραστές μέχρι τα μέσα Απριλίου 

2021. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εκθέτη που είναι μέλος του 
συνδέσμου για το event «Online “World of Private Label”( 
Αμστερνταμ ) θα ανέλθει στο ποσό των 250 €.  
Σε περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει και στο event  
 «Private Label Week» (ΗΠΑ) θα χρεωθεί με 125 € επιπλέον, 
Συνολικά και για τα δύο events το κόστος για εκθέτη μέλος 
ανέρχεται σε 375 €. 
 

Αντίστοιχα το κόστος για τα μη μέλη ανέρχεται σε 375 €  για 
το event «Online “World of Private Label” και 125 € για το 
event  «Private Label Week» (ΗΠΑ).  

Συνολικά και για τα δύο event, το κόστος για τα μη μέλη 
ανέρχεται σε 500 € .  

Απαραίτητη Προϋπόθεση, για τους εκθέτες οι οποίοι δεν 
είναι μέλη και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα events, 
είναι η καταβολή της 6-μηνης συνδρομή των 750 ευρώ. 
Πληροφορίες μπορούν να αντληθούν στο link : 
https://www.plmainternational.com/membership 

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση 
συμμετοχής τους προς την Enterprise Greece μέχρι την 
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.  
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος των εταιρειών θα θεωρούνται 
έγκυρες, μόνο με την έγκαιρη εξόφληση της συμμετοχής τους. 
 
Η καταβολή του  ποσού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικού, μοναδικού κωδικού πληρωμής, ο οποίος θα 
εκδοθεί και θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους μόλις 
υποβάλλουν την αίτηση τους. 
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
Αντώνης Γραβάνης, MBA                            Ευφροσύνη Ζωγοπούλου                       
Διευθυντής,                                                   Προϊσταμένη 
Διεύθυνση Μικρομεσαίων 
 Επιχειρήσεων 
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