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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Διεθνής επαγγελματική έκθεση Τουρισμού πολυτελείας «Ι.F.T.M.–TOP RESA» Παρίσι
Γαλλίας (1.10.2019 -4.10.2019).
Η διεθνής επαγγελματική έκθεση Τουρισμού «International French Travel Market
(I.F.T.M.)-TOP RESA» θα πραγματοποιηθεί από 1 Οκτωβρίου έως και 4 Οκτωβρίου
2019 στο Παρίσι της Γαλλίας, στον εκθεσιακό χώρο PARIS PORTE DE VERSAILLES (1, Place
de la Porte de Versailles, Parc des Expositions, Porte de Versailles,75015, Paris, France, tel:
+33(0)1 47 56 52 45).
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 δήλωση συμμετοχής, για τα ακόλουθα:
Το κόστος συμμετοχής συνεκθετών στο περίπτερό μας ανέρχεται στις 4.500,00€ για όλους
τους συνεκθέτες.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης χώρου, 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 συνεκθέτες, καθαρισμός.
Όλοι οι συνεκθέτες 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 αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά με λατινικούς χαρακτήρες
και να σταλούν ΑΜΕΣΑ και στις δυο ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
meimaroglou_a@gnto.gr,
mpougiouris_n@gnto.gr
Καμία συμμετοχή δεν θα διασφαλίζεται εάν μέχρι τις 30/7/2019 δεν θα έχει αποσταλεί το
αποδεικτικό κατάθεσης του συνολικού κόστους συμμετοχής σας 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
Επί πλέον πληροφορίες για όλους τους συν-εκθέτες :
Α ) Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:
Tuesday October 1 from 10h to 19h
Wednesday, October 2 from 10h to 19h
Thursday October 3 from 10h to 19h
Friday October 4th from 10am to 4pm
Β) Η μεταφορά του έντυπου υλικού όλων των συν-εκθετών γίνεται με δική τους
αποκλειστικά ευθύνη και θα πρέπει να βρίσκεται την παραμονή έναρξης της έκθεσης, στο
Ελληνικό περίπτερο:
IFTM TOP RESA
PARIS PORTE DE VERSAILLES
1, Place de la Porte de Versailles, Parc des Expositions, Porte de Versailles,75015, Paris,
France
GRECE- OFFICE DU TOURISME
No du stand: P026
Pavillon: No 7.2
Γ) Επίσης, από την παραμονή έναρξης της έκθεσης, όλοι οι συν-εκθέτες οφείλουν να
μεριμνήσουν για την παρουσία αντιπροσώπων τους στον εκθεσιακό χώρο, οι οποίοι θα
φροντίσουν για τη μεταφορά και τακτοποίηση του έντυπου υλικού τους εντός των
αποθηκών και στο χώρο του περιπτέρου τους.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η εγγραφή όλων των συνεκθετών θα γίνει με ευθύνη του
Γραφείου Ε.Ο.Τ. Γαλλίας Τηλ. 0033 (0) 1 42 60 60 24, catherine@ot-grece.fr (υπεύθυνη: κ.
Catherine Renaud) και οι κάρτες εισόδου θα είναι διαθέσιμες για παραλαβή απευθείας από
τον εκθεσιακό χώρο στο «Commissariat General» από την παραμονή της έναρξης της
έκθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Συνεκθέτες στο περίπτερο Ε.Ο.Τ.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ιουλία Κουρεμένου

ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Τ. ΓΑΛΛΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Δ/νσης
Τμήμα Εκθέσεων

