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ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση «ARABIAN TRAVEL MARKET- ΑΤΜ
2019» στην πόλη Ντουμπάι Η.Α.Ε.
Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα συμμετάσχει στη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση «ARABIAN TRAVEL MARKET-ΑΤΜ 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί
στην πόλη Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από 28.4 έως 1.5 2019
H έκθεση διοργανώνεται από την « Reed Travel Exhibitions» με στοιχεία επικοινωνίας:
 Website : www.reedtravelexhibitions.com
 E-mail : tom.crowford@reedexpo.co.uk
 Tel: +44(0)2084395489
ARABIAN TRAVEL MARKET –ATM 2019
Ντουμπάι Η.Α.Ε
28.4.2019 – 1.5.2019
Dubai International Convention & Exhibition Centre (DICEC), Dubai,
United Arab Emirates
Τ: +45 9926 9926
W: www.arabiantravelmarket.com
arabian.helpline@reedexpo.co.uk
Reed Travel Exhibitions
Το Ελληνικό περίπτερο θα βρίσκεται στην αίθουσα European Hall και με αριθμό
περιπτέρου EU 5410 .
Oi ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι οι κάτωθι:

Sunday 28 April 2019 12.00 - 18.00
Monday 29 April 2019 10.00 - 18.00
Tuesday 30 April 2019 10.00 - 18.00
Wednesday 1 May 2019 10.00 - 17.00
Με την παρούσα θέλουμε να γνωρίσουμε προς όλους τους ενδιαφερόμενους που θα
συμμετέχουν μέσω του Ελληνικού περιπτέρου τα παρακάτω :
Το κόστος συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση ARABIAN TRAVEL MARKET - ΑΤΜ 2019
ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ (μονό) και το ποσό των 7.000,00€.(διπλό περίπτερο).
 Το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό και κάθε συνεκθέτης θα εμφανίζεται μέσα σ’ αυτό
μόνο με την προβολή του λογοτύπου (logo) της επιχείρησής του και την αναγραφή της
επωνυμίας του.

 Όλοι οι συνεκθέτες που θα αποδεχθούν τα παραπάνω και το κόστος συμμετοχής,
καλούνται να καταθέσουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση χρηματικά ποσά, στον
παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι : 22/3/2019
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 συν-εκθέτης οφείλει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης με email : meimaroglou_a@gnto.gr προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή σας, για την
οποία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
Για την καλή εκπροσώπηση σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την καθημερινή
παρουσία εκπροσώπου στο περίπτερό σας και τη διάθεση ικανοποιητικού αριθμού
πληροφοριακού υλικού. Το έντυπο πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών του περιπτέρου
Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με δική σας ευθύνη, να βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο μία μέρα
νωρίτερα.
Όσον αφορά τις κάρτες εισόδου (badges) σας γνωρίζουμε ότι αντιστοιχούν δυο κάρτες
ανά συνεκθέτη ( επιπλέον κάρτες εισόδου-Badges επιβαρύνονται με χρέωση από την
διοργανώτρια εταιρεία) και οι οποίες θα παραλαμβάνονται στις 27.4.2018 και ώρες 12:00
– 14:00 στο χώρο του ελληνικού περιπτέρου ή διαφορετικά στις 28.4.2019 από την
Γραμματεία της Διοργανώτριας της Έκθεσης.
Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία πριν τη λειτουργία της Έκθεσης, οι συνεκθέτες μας
μπορούν να απευθύνονται στην κα Κατερίνα Μειμάρογλου τηλ. 210/87070814, & e-mail:
meimaroglou_a@gnto.gr
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Iουλία Κουρεμένου

