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30 Νοεµβρίου - 1 ∆εκεµβρίου
Ετήσια Συνάντηση για την ετικέτα και την πολυτελή συσκευασία

HELEXPO - MAROUSI

8
ATHENS 2019

Παγκόσμιες τάσεις ετικέτaς και πολυτελούς συσκευασίας:
Ελληνικές προοπτικές
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• Παγκόσμιες τάσεις στην ετικέτα και του Luxury Packaging

• Τι ζητάει ο καταναλωτής

• Νέες τεχνολογίες-πόσο κοντά είναι το “αύριο”;

• Νομοθεσία (Ελληνική – Ευρωπαϊκή). Που οδηγούμαστε;

• Παρουσίαση ιδεών, concept ετικετών

• Διαγωνισμός ετικέτας LABEL AWARDS

• Τρόποι χρηματοδότησης των επενδύσεων στο χώρο

της ετικέτας και του Luxury Packaging

• Πολυτελή χαρτιά: Ανάλυση τάσεων – ιδιοτητων – χρήσεων

• Πιστοποιήσεις-Τεχνικές προδιαγραφές συσκευασιών

Παγκόσμιες τάσεις ετικέτας & πολυτελούς συσκευασίας:
Eλληνικές προοπτικές

HELEXPO - MAROUSI

8
ATHENS 2019
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Σχετικά με το PACK AND LABEL DAYS
Pack & Label... είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση για την ετικέτα
και την πολυτελή συσκευασία στην Ελλάδα από το 2010

Τι θα πετύχετε...
    

Ώρες λειτουργίας:
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου, 11:00 - 19:00

Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου, 11:00 - 19:00

Τι θα δείτε...

30\11-1\12
HELEXPO - MAROUSI

8
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Ιδιοκτήτες σημάτων

Σχεδιαστές ετικετών και συσκευασίας

Εκτυπωτές / μετατροπείς ετικετών,
εύκαμπτων συσκευασιών
& πτυσσόμενων χαρτοκιβωτίων

Βιομηχανικοί προμηθευτές

Παραγωγοί, τελικοί αποδέκτες

Γιατί να την επισκεφτείτε;
Το Pack&Label Days είναι η μεγαλύτερη 
εκδήλωση στην Ελλάδα για την ετικέτα 
και την πολυτελή συσκευασία .

Ποιός πρέπει να την επισκεφτεί;
Προσέλκυση νέων πελατών
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
Εισαγωγή σε νέα εξειδικευμένη αγορά
Βελτίωση & διαχείριση
της εφοδιαστικής αλυσίδας
Βελτιστοποίηση της ροής εργασίας
& μείωση των νεκρών χρόνων μη λειτουργίας

Λειτουργία περιβαλλοντικού & βιώσιμου τρόπου

Νέες τεχνολογίες
Νέες τάσεις στην ετικέτα
& πολυτελή συσκευασία

Ετικέτες υψηλής τεχνολογίας
& υλικά συσκευασίας

Ψηφιακές και συμβατικές εκτυπώσεις

Τεχνολογία προεκτύπωσης
& πλαστικοποίησης

Πολυτελή υλικά συσκευασίας

Πολυτελείς έννοιες συσκευασίας

Επιθεώρηση, εκτύπωση
& εξοπλισμό εφαρμογής ετικετών

Λογισμικό και διαδραστική τεχνολογία
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Σχετικά με το PACK AND LABEL DAYS
Pack & Label... είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση για την ετικέτα
και την πολυτελή συσκευασία στην Ελλάδα από το 2010
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Γιατί να συμμετάσχετε...
Το Pack&Label Days είναι η μεγαλύτερη 
εκδήλωση στην Ελλάδα για την ετικέτα 
και την πολυτελή συσκευασία .

Ποιός συμμετέχει;
Ποιοί το επισκέπτονται; Στατιστικά από

προηγούμενα συνέδρια:
Αριθμός συμμετοχών: 750+
Live Streaming: 150

Ψηφιακές και συμβατικές εκτυπώσεις
Ετικέτες υψηλής τεχνολογίας
Υλικά πολυτελούς συσκευασίας
Τεχνολογία προεκτύπωσης και πλαστικοποίησης
Συστήματα τελειώματος και μετατροπής

Εξοπλισμός, έλεγχος, προεκτύπωσης ετικετών

Λογισμικό και διαδραστική τεχνολογία

Προμηθευτές πολυτελούς συσκευασίας
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www.packandlabeldays.com
DAYS 2018
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Προτείνουμε νέες και φρέσκιες ιδέες ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις: 

Είναι η μετεξέλιξη του Συμποσίου
“Packaging & Label: Design & Innovation”,

το οποίο πρωτοδιοργανώσαμε
το 2010, δίνοντας μια ώθηση και περαιτέρω δυναμική

σε μια αγορά η οποία γνωρίζει άνθιση.

Ευελιξία και συγκεκριμένος στόχος.

Διοργανώνουμε λοιπόν στις 30/11-1/12/2019
στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo- Μαρούσι,  τις ημέρες 

Συσκευασίας και Ετικέτας, υπό τον τίτλο
«Pack & Label Days 2019»

HELEXPO - MAROUSI
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Ένα διήμερο δράσης αφιερωμένο αποκλειστικά

στη συσκευασία, την ετικέτα, την προβολή και  το προωθητικό υλικό,

πλαισιομένο από ένα ουσιαστικό πρόγραμμα το οποίο

θα χαρακτηρίζεται από πάνελ συζητήσεων, εργαστηρίων και παρουσιάσεων, προσφέροντας 

στους συμμετέχοντες και επισκέπτες, πληροφορίες για

τις νέες τάσεις, τις καινοτομίες, τις εφαρμογές του μέλλοντος

και τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά συσκευασίας, ετικέτας,

της εύκαμπτης συσκευασίας, τις εφαρμογές χαρτονιού, το 3d printing.

Το μ0ναδικό εκθεσιακό γεγονός
στην Ελλάδα, το οποίο, δικτυώνει
όλους εκείνους που εμπλέκονται

στο χώρο της συσκευασίας & της ετικέτας

HELEXPO - MAROUSI
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Κεντρικά Θέματα:
• Innovation

• Luxury Packaging
• Pharma Packaging

• Cosmetics
• Flexible Packaging

• Intelligent Packaging
• Smart Food Packaging

• Smart Label
• Brand Protection
• Pos Marketing

• Augmented Reality 

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου θα υπάρχει η δυνατότητα εξειδικευμένων

ομιλιών, παρουσιάσεων, σεμιναρίων στους τομείς συσκευασίας, ετικέτας, εκτυπώσεων, 

προβολής, προώθησης και marketing προϊόντων. 

Το Συνέδριο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες του χώρου.

Ομιλητές: Έλληνες και ξένοι ειδικοί και εμπειρογνώμονες από τους ανωτέρω τομείς.

HELEXPO - MAROUSI
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Χορηγικά Πακέτα Κορυφαίος Χορηγός     Μεγάλος Χορηγός     Χρυσός Χορηγός    Αργυρός Χορηγός     Χάλκινος Χορηγός     Κύριος Χορηγός       Χορηγός  

Περίπτερο κατά τη διάρκεια 
των  Pack & Label Days 2019  
+ 3D Printing Show + Drone show

Έντυπο ή Cd στη τσάντα 
της εκδήλωσης 

Προβολή του λογοτύπου 
στην ιστοσελίδα
www.packandlabeldays.com 

∆ηµοσίευση δελτίων
τύπου στην ιστοσελίδα
www.packandlabeldays.com 
στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα

Προβολή του λογότυπου
στα δελτία τύπου και στις 
ηλεκτρονικές προσκλήσεις

Προβολή του λογότυπου 
(banner) για ένα χρόνο
στο διµηνιαίο Newsletter
του All Pack Hellas

Προβολή του λογότυπου
στην αφίσσα και roll up
των Pack & Label Days 2019
(ανάρτηση στα περίπτερα
όπου συµµετέχει το περιοδικό)

Προβολή του λογοτύπου στις 
διαφηµιστικές καταχωρήσεις 

Ένας οµιλητής στο 
θεµατικό πάρκο 

Προσκλήσεις
(ατοµικές & ονοµαστικές)

(18 τ.µ.) 

6000€ 5000€ 4000€ 3000€ 2000€ 1000€ 500€

(15 τ.µ.) (12 τ.µ.) (9τ.µ.) (6τ.µ.) (info stand) 

(50) (40) (30) (20) (10) (5)

HELEXPO - MAROUSI
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ΚΑΤΟΨΗ

3D Printing Show- Drone Show Pack & Label Days
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∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

HELEXPO - MAROUSI
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Pack & Label Days: 30/11-1/12/2019 στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo- Μαρούσι,  

www.packandlabeldays.com, info@packandlabeldays.com 

Για χορηγία του διήμερου Συνεδρίου επικοινωνείστε

με τον Γιώργο Τριανταφύλλου,  τηλ. 210 8056404, 210 3602919 ή gt@allpackhellas.gr 

Απευθύνεται  στους τομείς:
• της συσκευασίας
• της ετικέτας
• της εκτύπωσης
• των τροφίμων και ποτών
• στους παραγωγούς πρωτογενούς τομέα
• των φαρμακευτικών προϊόντων και ομορφιάς
• Καταστήματα λιανικής και S/M
• Συμβούλους, στελέχη και διευθυντές μάρκετινγκ
• Δημιουργικά γραφεία
• Στους ανήσυχους

HELEXPO - MAROUSI
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∆ηµήτρης
Καραβασίλης

Γιώργος
Τριανταφύλλου
Εκδότης Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος

της DK Marketing

Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ω Ν
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ

Επωνυµία:

Οδός:        Αριθµός:   Τ.Κ.:

Πόλη:        Περιφέρεια:

Τηλ.:        FAX:

Α.Φ.Μ./Α.Τ. :       ∆.Ο.Υ.:

Email:       Website:

Υπεύθυνος:       Κινητό:

Ω ΩΠΑΡΑΚΑΛ  ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΤΕ:
Επιλογή Χορηγίας Σύνολο € (χωρίς ΦΠΑ)

Κορυφαίοι Χορηγοί 6000 €
Μεγάλοι Χορηγοί 5000 €
Χρυσοί Χορηγοί 4000 €
Αργυροί Χορηγοί 3000 €
Χάλκινοι Χορηγοί 2000 €
Κύριοι Χορηγοί 1000 €

Χορηγοί 500 €
Χορηγός Τσάντας Συµποσίου 500 €

Χορηγός Μπλόκ-Στυλό 500 €
Χορηγός εντύπου & πρόσκλησης 500 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:  1η δόση 50% µε την δήλωση συµµετοχής.
  2η δόση 50% µέχρι στις 20/11

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Με κατάθεση στο παρακάτω λογαριασµό:
EUROBANK GR 4802 6032 60 000 1402 0074 4460

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  Τα πλήρη στοιχεία του καταθέτη

HELEXPO - MAROUSI
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η Pack and Label Days, η 3D Printing Show και η Drone Show Expo διοργανώνονται από τη DK Marketing στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO – Ma-
rousi στην Αθήνα, από 30/11/2019 έως 01/12/2019. 

ΑΡΘΡΟ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Στάδιο Λειτουργίας Έκθεσης: από 30/11/2019 έως 01/12/2019 και ώρες: 11:00-19:00. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1. Η DK Marketing µπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτηµα ενός εκθέτη για µερική ή πλήρη ακύρωση συµµετοχής του 
στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος 
εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις 
υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων: 
• Το χρόνο κατά τον οποίο η DK Marketing λαµβάνει έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της συµµετοχής στην έκθεση. 

ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και την τυποποιηµένη δοµή όπως αναφέρεται στη ∆ήλωση Συµµετοχής

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ 
3.1. Εκθετήριος χώρος, που δεν παραλήφθηκε από τον εκθέτη µέχρι τη παραµονή, θεωρείται ελεύθερος και η DK Marketing µπορεί να τον 

για την Ακύρωση Συµµετοχής. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ- ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ /ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
4.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη (χωρίς επιπλέον χρέωση, συµπεριλαµβάνεται 
στο κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου). Την κατασκευή αναλαµβάνει η DK Marketing.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ 
5.1. Μετά το κλείσιµο της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να µεταφέρουν έξω από τον χώρο της DK Marketing, οτιδήποτε είχαν τοποθετήσει µέσα στον 
χώρο που είχαν χρησιµοποιήσει (διάκοσµο γενικά) και να παραδώσουν το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
6.1. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος ανηλίκων κάτω των 12 ετών στους χώρους της έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΦΥΛΑΞΗ 
Η Φύλαξη που παρέχεται, είναι για το χώρο γενικότερα και για τα επί µέρους εκθέµατα, για τα οποία διατίθεται Ειδική Φύλαξη, αποκλειστικά 

οµαλής διεξαγωγής της έκθεσης, της διατήρησης της τάξεως και της ασφάλειας καθώς και της εφαρµογής των σχετικών κανονισµών λειτουργίας 
και ασφαλείας. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 
8.1. Ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµία, σε περίπτωση που η DK Marketing θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι σε τρίτους. 
8.2. Η DK Marketing, δεν ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, για ιδιότητες που συµφωνήθηκαν για τους κάθε είδους και προορισµού 
χώρους που εκµισθώνει (περιλαµβανοµένων και των εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτήριων κ.τ.λ.). Κατά συνέπεια, δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, 
µερικές ή ολικές βλάβες ή αλλοιώσεις εκθεµάτων, που θα προερχόταν από τέτοιες ελλείψεις ή ελαττώµατα. 
8.3. Η DK Marketing δεν ευθύνεται για απώλειες βλάβες ή φθορές (µερικές ή ολικές) ή καταστροφές στα εκθέµατα, υλικά διάκοσµου ή άλλα 
πράγµατα, που έφερε ο εκθέτης ή µισθωτής γενικά στον εκθετήριο ή αποθηκευτικό χώρο, είτε αυτά συµβούν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, είτε 
πριν, είτε µετά. 
8.4. Οι ανεξόφλητες χρηµατικές ή άλλες οφειλές προς τη DK Marketing που προέρχονται από συµµετοχές (εκθετήριος χώρος, διαφήµιση, 
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Marketing δε φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον παθόντα. Σε περίπτωση που η DK Marketing θεωρηθεί υπόλογος έναντι τρίτου, ο εκθέτης είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που έγινε στη DK Marketing
8.6. Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζηµία, που έγινε από τον ίδιο ή τα συνεργεία του, σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, κτίρια, 
δάπεδα, χώρους πρασίνου, δρόµους και λοιπά αντικείµενα στο χώρο της DK Marketing. Ειδικά για τους υπαίθριους εκθετήριους χώρους, πέραν 
όλων των ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά το κάρφωµα κατασκευών στο οδόστρωµα. Η φθορά των ανωτέρω συνεπάγεται χρηµατική αποζηµίωση 
που προσδιορίζεται από τη Τεχνική ∆ιεύθυνση ύστερα από την αντίστοιχη κοστολόγηση των ζηµιών και των παραβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
9.1. Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε µετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και η αυθαίρετη κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν που τους 
παραχωρήθηκε. 
9.2. Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (µερική ή ολική) ή η δωρεάν παραχώρηση χώρου σε τρίτους από τον εκθέτη. 
9.3. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η έκθεση στις εγκαταστάσεις της HELEXPO - Marousi, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεµικού 
εξοπλισµού. 

προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση της εταιρείας, τηρώντας τους όρους πυρασφάλειας στους εκθετήριους χώρους τους. 

εκθέτης εξακολουθεί να παρενοχλεί ηχητικά, της άµεσης διακοπής της λειτουργίας του συστήµατος, ανεξάρτητα και από τις κυρώσεις που µπορεί 
να επιβάλλει. 
9.6. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους στεγασµένους χώρους. 
9.7. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις της έκθεσης. 
9.8. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση ή δηµιουργία απορριµµάτων στους διαδρόµους και στις εγκαταστάσεις της έκθεσης. 
9.9. ∆εν επιτρέπεται ο χειρισµός µηχανοκίνητων κλάρκ ή γερανών στις εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς προηγούµενη εξουσιοδότηση. 
9.10. ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία µετάδοσης ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξοπλισµός ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις της έκθεσης 
χωρίς την έγγραφη ρητή άδεια της DK Marketing. 
9.11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να προβεί σε παραγωγές τηλεόρασης, βίντεο και νέων µέσων ή σε λήψεις φωτογραφιών 

πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία 

αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη και σε κάθε περίπτωση 

δικαιωµάτων τρίτων. Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη DK Marketing και να λαµβάνει έγγραφη έγκριση για τη χρήση οποιονδήποτε 
οπτικοακουστικών µέσων. 
9.12. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες ή τηλεοπτικές παραγωγές (λήψεις video κ.λπ.) χωρίς τη συναίνεση του εµπλεκόµενου εκθέτη.

Με την παρούσα, υποβάλλουµε/ω αίτηση για την προαναφερθείσα χορηγία και συµφωνούµε/ω να καταβάλουµε/ω τα κατάλληλα ποσά σύµφωνα 
µε το πιο πάνω χρονοδιάγραµµα πληρωµών. Με την αποδοχή αυτής της αίτησης από την DK Marketing θα εκδοθεί τιµολόγιο για την κατάθεση.

Με την παρούσα βεβαιώνουµε/ω ότι έχουµε/ω διαβάσει, κατανοήσει και συµφωνήσει να συµµορφωθούµε/ω πλήρως µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις και ότι είµαι εξουσιοδοτηµένος ως ∆ιευθυντής / Συνεργάτης / ∆ιευθυντής να υπογράψω αυτή την αίτηση συµµετοχής.

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ DK Marketing: 

Όνοµα Όνοµα  

Υπογραφή Υπογραφή

Ηµ/νια Ηµ/νια
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