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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή συνεκθετών στο εικονικό περίπτερο του ΕΟΤ στην διεθνή τουριστική
διαδικτυακή έκθεση IMTM 2021 (15/3/2021 έως 16/6/2021, Τελ Αβίβ, Ισραήλ).

Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με εικονικό περίπτερο στη Διεθνή Διαδικτυακή Τουριστική Έκθεση
«IMTM 2021», από 15/3/2021 έως 16/6/2021. Με την παρούσα πρόσκληση,
ενημερώνουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο εικονικό
περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω Έκθεση, για τα ακόλουθα:
Η κάθε συμμετοχή με διαδικτυακό booth περιλαβάνει τις εξής παροχές:
i.
Δύο user accounts ανά συνεκθέτη.
ii.
Ανάρτηση του logo κάθε συνεκθέτη.
iii.
Ανάρτηση βίντεο και τυχόν μπροσούρας (σε μορφή PDF).
iv.
Ανάρτηση του site του συνεκθέτη καθώς και των στοιχείων επαφής.
v.
Δυνατότητα chat με εκπρόσωπο της έκθεσης (help center).
vi.
Δυνατότητα video meetings με άλλους χρήστες της πλατφόρμας χωρίς περιορισμό
στον αριθμό αυτών.
Οι συνεκθέτες που επιθυμούν να συμμετέχουν καλούνται αποστείλουν την αίτηση
συμμετοχής, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ.
(www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως τις 10-03-2021.
Διευκρινίζεται ότι ο EOT, λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την
πανδημία COVID-19, θα καλύψει το κόστος συμμετοχής για ορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, με τήρηση σειράς προτεραιότητας βάσει αιτήσεων συμμετοχής.
Υπογραμμίζεται ωστόσο, ότι οι συνεκθέτες στην έκθεση IMTM Τελ Αβίβ έτους 2019 και
2020 θα συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα.
Προκειμένου, να δοθεί η δυνατότητα σε όσες το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να
επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη ενέργεια, παρακαλούνται οι όμιλοι ή οι συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, να υποβάλουν μόνον μία αίτηση συμμετοχής εκ μέρους όλων των εταιριών
τους.

Αντίστοιχα, οι ΟΤΑ δέον να εκπροσωπούνται από το ανώτερο επίπεδο Αυτοδιοίκησης,
όπου αυτό είναι δυνατόν.
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις συμμετοχής που δεν λαμβάνουν υπόψη
την ανωτέρω προϋπόθεση.
Τέλος, μετά την συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων ή το πέρας της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων και την οριστικοποίηση της λίστας συνεκθετών, θα λάβετε από τον ΕΟΤ
ενημέρωση για τα επόμενα βήματα, όσον αφορά τη συμμετοχή σας.
Σημαντικές πληροφορίες:
- Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως τις 16-6-2021.
- Η ως άνω έκθεση διοργανώνεται από την εταιρία «ORTRA Ltd».
(Τηλ.: 972-3-638 4444, E-mail: imtm@ortra.com )
- To site της Έκθεσης είναι το εξής: https://www.imtm-telaviv.com/
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται στην
κα Νικολέτα Λεκανίδη , υπεύθυνη έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 2108707294, e-mail:
lekanidi_n@gnto.gr ) ή στην Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισραήλ (τηλ. 00 97 23 5170351 ,
5170501, e-mail: gnto.in.israel@gmail.com) ή εναλλακτικά να επικοινωνούν με μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής του Τμήματος Εκθέσεων exhibitions@gnto.gr .
Υπενθυμίζουμε, ότι ο ΕΟΤ τηρεί τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού
και εφαρμόζει υποχρεωτικά την εξ αποστάσεως εργασία σε ποσοστό του προσωπικού του.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να προτιμάτε το e-mail ως τρόπο επικοινωνίας τόσο με το
Τμήμα Εκθέσεων όσο και με την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ισραήλ.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με περαιτέρω
διευκρινίσεις.
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.
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