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ΘΕΜΑ : Διεθνής επαγγελματική έκθεση Τουρισμού πολυτελείας «Ι.L.T.M.» – Κάννες Γαλλίας (25/12/2019.

Η επαγγελματική έκθεση International Luxury Travel Market (I.L.T.M.) θα
πραγματοποιηθεί από 02 έως 05 Δεκεμβρίου 2019 στην πόλη Cannes της Γαλλίας, στον
εκθεσιακό χώρο PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES (Boulevard de la Croisette, 06403
Cannes, Cedex France).
Η πρώτη ημέρα λειτουργίας των επαγγελματικών συναντήσεων είναι η Τρίτη 03/12/2019.
Το κόστος συμμετοχής συν-εκθετών στο περίπτερό μας ανέρχεται στις 7.000,00€.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης χώρου (5-6 τ.μ. περίπου), η επίπλωση του
περιπτέρου, χρήση Wi-Fi, ασφάλεια περιπτέρου, αποθηκευτικός χώρος, εγγραφή στον επίσημο
κατάλογο εκθετών της έκθεσης, αναγραφή της επωνυμίας κάθε επιχείρησης στο χώρο του
περιπτέρου Ε.Ο.Τ. με τον ίδιο τύπο γραμματοσειράς για όλους τους συν-εκθέτες, καθαρισμός και
ρύθμιση πραγματοποίησης 45 συναντήσεων (set of appointments) ανά επιχείρηση – με διεθνείς
επαγγελματίες ( buyers) του Τουρισμού.
Όλοι οι συν-εκθέτες εντός του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. θα έχουν την ίδια εμφάνιση και καμία
περιττή διακόσμηση, φωτογραφία ή άλλο διακοσμητικό στοιχείο δεν επιτρέπεται να
ενσωματωθεί στο χώρο τους
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά με λατινικούς χαρακτήρες και
να αποσταλούν ΑΜΕΣΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: meimaroglou_a@gnto.gr.
Καμία συμμετοχή δεν διασφαλίζεται αν μετά την δήλωση και μέχρι τις 10/9/2019 δεν έχει
αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης του συνολικού ποσού συμμετοχής στον παρακάτω
λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 21, 10250 ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Account No. :
261800
IBAN
:
GR1401000240000000000261800
SWIFT
:
BNGRGRAA
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο περίπτερο Ε.Ο.Τ. στην παραπάνω έκθεση
οφείλουν να γνωρίζουν :

1. Για τη συμμετοχή στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην Ι.L.T.M. θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας και μέχρι συμπλήρωσης για 30 συν-εκθέτες
2. Ο Ε.Ο.Τ. δεν θα προβεί σε καμία εγγραφή και προγραμματισμό συναντήσεων για συνεκθέτες οι οποίοι δεν θα τηρήσουν αυστηρά τους όρους συμμετοχής στο Ελληνικό περίπτερο.
3. Η Reed Travel Exhibitions, διοργανώτρια εταιρεία της I.L.T.M., χρεώνει κατ’ άτομο
την κάρτα εισόδου στην έκθεση. Διευκρινίζεται ότι, αυτό το ποσό δεν
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής σας στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ.
Προκειμένου για την αγορά τους, ο κάθε συνεκθέτης θα πρέπει να επικοινωνήσει
απευθείας με την διοργανώτρια εταιρεία και συγκεκριμένα με τον τον κο Tom
Crawford στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
tom.crawford@reedexpo.co.uk
Τ +44 (0)20 8439 5489 M +44 (0)79 1755 4454
3. Στη συγκεκριμένη έκθεση δεν ισχύουν ανταποδοτικές συμφωνίες (barter
agreement).
Για περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κατερίνα Μειμάρογλου (τηλ.
210-8707814/ email: meimaroglou_a@gnto.gr και με το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Γαλλίας, 3 Αvenue de
l΄Opera- A’ όροφος, Τηλ. 0033 (0) 1 42 60 60 24, e-mail: catherine@ot-grece.fr (αρμόδια: κ.
Catherine Renaud).
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η εγγραφή όλων των συνεκθετών θα γίνει με ευθύνη του Γραφείου
Ε.Ο.Τ. Γαλλίας (υπεύθυνη: κ. Catherine Renaud) και οι κάρτες εισόδου θα είναι διαθέσιμες για
παραλαβή απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο στο «Accreditation Desk» από τις 01/12/2019.
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