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ΑΘΗΝΑ, 11/12/2019
Α.Π.:
14502
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση IFT 2020 στο Βελιγράδι της Σερβίας.
Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFT 2020», η
οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2020 στο Βελιγράδι της Σερβίας.
Με την παρούσα θέλουμε να ενημερώσουμε όλους όσους ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω Έκθεση και οι οποίοι
θα υποβάλουν εμπρόθεσμα τη συνημμένη δεσμευτική δήλωση συμμετοχής, για τα ακόλουθα:
Το κόστος συμμετοχής στην Έκθεση ανέρχεται στο ποσó των 2.450,00€.
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 ηλεκτρονικά με συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής και να καταθέσουν το
ποσό των 2.450€, στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι 20.1.2020.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ.κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Αccount Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No

: 261800

IBAN

: GR1401000240000000000261800

SWIFT

: BNGRGRAA
Στη συνέχεια, κάθε συνεκθέτης οφείλει να αποστείλει το έντυπο αποδεικτικό

κατάθεσης της Τραπέζης με email (alfaras_m@gnto.gr), προς ενημέρωση του αρμοδίου
Τμήματος του Ε.Ο.Τ. για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Για την καλή εκπροσώπηση της περιοχής ή της εταιρείας σας, παρακαλούμε να
φροντίσετε για την καθημερινή παρουσία εκπροσώπου-ων σας στο περίπτερό σας, καθ’ όλη

τη διάρκεια της έκθεσης και τη διάθεση ικανοποιητικού αριθμού πληροφοριακού υλικού
(έντυπα, CD-Rom, χάρτες, κ.λπ.).

Το έντυπο 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 19.02.2020, απ’ όπου και θα γίνει η
παραλαβή του από δικό σας εκπρόσωπο:

Bulevar vojvode, Misica 14, 11 000 Belgrade

Serbia - στην αίθουσα HALL 1.
Επί πλέον πληροφορίες για όλους τους συνεκθέτες.


Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι :
20/2/2020 10π.μ. – 18:00μ.μ.
21, 22/2/2020 10:00π.μ. – 19:00 μ.μ.
23/2/2020 10:00π.μ. – 17:00 μ.μ.


Το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. βρίσκεται στο

Bulevar vojvode, Misica 14, 11 000 Belgrade

Serbia - HALL 1.


Οι κάρτες εισόδου θα παραληφθούν από τη ρεσεψιόν της Έκθεσης την παραμονή της

έναρξης λειτουργίας, ήτοι στις 19.02.2020.


H έκθεση διοργανώνεται από την «D.P. Beogradski Sajam (υπεύθυνη
Dragana Kovacevic & Aleksandra Milosavjevic)

+381 11 2655 377
00381 11 2655 722

E-mail: Dragana.Kovacevic@sajam.rs

web site : www.belgradetourismfair.com
Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης, οι
συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκθέσεων (κ. Μιχαήλ Αλφαράς, τηλ.
210 8707005, alfaras_m@gnto.gr).
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
WEB MASTER
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Δ/νσης
Τμήμα Εκθέσεων
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