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ΑΘΗΝΑ, 30/7/2020
Α.Π.: 230/28-7-2020

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της 230/28-7-2020 «Συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο του
Ε.Ο.Τ. στη Τουριστική Έκθεση ILTM CANNES 2020 (Kάννες Γαλλίας)» ως προς το κόστος
συμμετοχής (μείωση 20%).

Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «Ιnternational
Luxury Travel Market -ILTM CANNES 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 10
Δεκεμβρίου 2020 στις Κάννες της Γαλλίας στον εκθεσιακό χώρο “Palais Des Festivals Et des
Congres”
Με την παρούσα πρόσκληση, ενημερώνουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται, να
συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω Έκθεση, για τα
ακόλουθα:


Το κόστος συμμετοχής με booth στην Έκθεση ανέρχεται στο ποσó των 5.600,00 €.



Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η ενοικίαση του χώρου (έως 6 τ.μ. ) , η επίπλωση
του περιπτέρου, η χρήση wifi , η ασφάλεια του περιπτέρου, ο αποθηκευτικός
χώρος, η εγγραφή στον επίσημο κατάλογο εκθετών της έκθεσης, η αναγραφή της
επωνυμίας κάθε επιχείρησης στο χώρο του περιπτέρου ΕΟΤ , ένα diary (set of
appointments) ανά εταιρεία .



Το ύφος των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό και για λόγους αισθητικής
ομοιομορφίας και ταυτότητας δεν επιτρέπεται να ενσωματώνουν οι συνεκθέτες
στους χώρους τους δικές τους κατασκευές, φωτογραφίες, οθόνες προβολής ή άλλα
διακοσμητικά στοιχεία.



Η διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης χρεώνει κατ’άτομο την κάρτα εισόδου στην
έκθεση. Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στο κόστος
συμμετοχής. Για την αγορά των καρτών εισόδου (badges) ο κάθε συνεκθέτης θα

πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τoν κο Τοm Crawford, στα κάτωθι στοιχεία
επικοινωνίας :
tomcrawford@reedexpo.co.uk
T: +44 (0) 20 8439 5489
M: +44 (0) 79 1755 4454

Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και το κόστος συμμετοχής, καλούνται
να καταθέσουν το ποσό των 5.600,00 € στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο
μέχρι τις 10-09-2020. Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των δηλώσεων
συμμετοχής καθώς και ότι στη συγκεκριμένη έκθεση δεν γίνονται δεκτές ανταποδοτικές
συμφωνίες (barter agreements).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην έκθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή
του σχετικού κόστους και η εξόφληση των προηγούμενων οφειλών σας στον ΕΟΤ στα
παρακάτω στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ.κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Αccount Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No

: 261800

IBAN

: GR1401000240000000000261800

SWIFT

: BNGRGRAA

Σε συνέχεια της αποστολής της αίτησης συμμετοχής που γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ (www.gnto.gov.gr/εκθέσεις/αιτήσεις) και εφόσον
έχετε λάβει γραπτή επιβεβαίωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στο περίπτερο μας,
παρακαλείσθε, να αποστείλετε το έντυπο αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση exhibitions@gnto.gr .

Σημαντικές πληροφορίες:
- Το περίπτερο του ΕΟΤ βρίσκεται στην αίθουσα των χώρων υπ’αριθμ. E200,E231,E225.
- Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι οι εξής:


7/12/2020: 17.00-21.00



8/12/2020: 09.00-18.00



9/12/2020: 09.00-20.00



10/12/2020: 09.00-17.00
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- Οι κάρτες εισόδου θα είναι διαθέσιμες για παραλαβή απευθείας από το Accreditation
Desk εντός του εκθεσιακού χώρου, από την παραμονή της έναρξης λειτουργίας, ήτοι στις
6.12.2020.
- H έκθεση διοργανώνεται από την εταιρεία «Reed Travel Exhibitions»

(Τηλ:
+44(0)2082712172) στο εκθεσιακό κέντρο Boulevard de la Croisette, 06403 Cannes, Cedex,
France.
- To επίσημο site της Έκθεσης είναι το εξής: https://www.iltm.com/cannes/.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται
στους :
1. Κα Διαμαντίδη Ιωάννα, υπεύθυνη έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 210
8707011), e-mail: diamantidi_i@gnto.gr ).
2. Κα Catherine Renaud , υπάλληλος Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας (τηλ. 0033 (0) 1 42 60 60
24, e-mail: catherine@ot-grece.fr).

Σε όλους τους συνεκθέτες μας θα αποσταλεί συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με τις
οδηγίες από τη διοργανώτρια εταιρία σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης για τον
περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γαλλίας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων
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