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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην έκθεση επαγγελματικού τουρισμού IBTM World 2019 στη Βαρκελώνη
της Ισπανίας 19-21/11/2019.
Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IBTM World 2019, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 Νοεμβρίου 2019 στη Βαρκελώνη Ισπανίας.
Με την παρούσα θέλουμε να ενημερώσουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο
περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω έκθεση και οι οποίοι θα υποβάλουν εμπρόθεσμα τη συνημμένη δεσμευτική
αίτηση συμμετοχής, για τα ακόλουθα:
H έκθεση είναι ανοικτή μόνο για τους επαγγελματίες και λειτουργεί κυρίως με προκαθορισμένες συναντήσεις,
οι οποίες προγραμματίζονται και συντονίζονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της έκθεσης ως εξής: ο κάθε
συνεκθέτης χρησιμοποιεί τον δικό του κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη (password και user name), που
θα λάβει από τη διοργανώτρια εταιρεία, με τον οποίο μπορεί να επισκεφθεί τη λίστα των επαγγελματιών –
επισκεπτών (buyers), να επιλέξει εκείνους που τον ενδιαφέρουν και να προγραμματίσει μαζί τους συναντήσεις
στην έκθεση. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις συναντήσεις του από την ιστοσελίδα της
έκθεσης (www.ibtmworld.com), απ’ όπου μπορεί να λαμβάνει και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Το κόστος συμμετοχής στην Έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€ για περίπτερο 7 τ.μ., το οποίο
μπορούν να μοιραστούν δύο συνεκθέτες. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για κάθε
συνεκθέτη ξεχωριστά: ενοίκιο, κατασκευή, αποθηκευτικός χώρος, καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας σε κάθε
περίπτερο.
Το ύφος των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ.

είναι λιτό – χωρίς καμία περιττή διακόσμηση και δεν

επιτρέπει σε κανέναν συνεκθέτη να ενσωματώσει στο χώρο του δικές του κατασκευές,
φωτογραφίες, οθόνες προβολής ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
Όλοι οι συνεκθέτες που θα αποδεχθούν τα παραπάνω και το κόστος συμμετοχής, καλούνται να αποστείλουν
τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής, συμπληρωμένη ηλεκτρονικά με λατινικούς χαρακτήρες, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
meimaroglou_a@gnto.gr
diamantidi_i@gnto.gr

Στην περίπτωση συμμετοχής 2 συνεκθετών στον χώρο ενός stand, έκαστος θα πρέπει να στείλει ξεχωριστή
δήλωση συμμετοχής με αναφορά της επιχείρησης με την οποία θα συνεργαστεί.

Καμία αίτηση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή εάν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης του
50% του συνολικού κόστους συμμετοχής σας στον παρακάτω λογαριασμό του ΕΟΤ με την
ένδειξη : Συμμετοχή στην έκθεση ΙΒΤΜ World 2019.
Δεδομένου του περιορισμένου χώρου του περιπτέρου του ΕΟΤ, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των
δηλώσεων συμμετοχής.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ.κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Account Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No

: 261800

IBAN

: GR1401000240000000000261800

SWIFT

: BNGRGRAA

Η εξόφληση της συμμετοχής (υπόλοιπο 50%) πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
2019.
Το

έντυπο

αποδεικτικό

κατάθεσης

στην

Τράπεζα,

θα

αποσταλεί

στην

Υπηρεσία

μας

με

email

(meimaroglou_a@gnto.gr
diamantidi_i@gnto.gr), προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ. για την έκδοση του σχετικού

τιμολογίου. Καμία συμμετοχή δεν θεωρείται οριστική αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η παραπάνω
οφειλή καθώς και τυχόν προηγούμενες οφειλές.
Για την καλή εκπροσώπησή σας, παρακαλούμε να φροντίσετε για την καθημερινή παρουσία εκπροσώπου-ων
σας στο περίπτερό σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Το πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών του
Περιπτέρου Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με δική σας ευθύνη, να βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση της έκθεσης, την
παραμονή έναρξης, ήτοι 18.11.2019, απ’ όπου και θα γίνει η παραλαβή του από δικό σας
εκπρόσωπο:
Fira de Barcelona
Gran Via venue
Av. Joan Carles I, 64
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Stand Number Β60
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
Για περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κατερίνα Μειμάρογλου (τηλ. 210-8707814
email: meimaroglou_a@gnto.gr. Η με την κ. Ιωάννα Διαμαντίδη ( 2108707150) email: diamantidi_i@gnto.gr
Οι κάρτες εισόδου θα είναι διαθέσιμες για παραλαβή απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο στο «Accreditation
Desk» από τις 18/11/2019.
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

