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Α.Π.: 5415/17-6-2020

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της 5415/17-6-2020 «Συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο του
Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση TΟUR NATUR 2020 (Ντίσελντορφ , Γερμανίας )» ως προς το
κόστος συμμετοχής (μείωση 20%).

Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «TOUR NATUR 2020»,
η οποία θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ντίσελντορφ της
Γερμανίας.
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 1.600,00 €.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά:
ενοίκιο, κατασκευή, αποθηκευτικός χώρος, καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας σε κάθε
περίπτερο.
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.
Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και το κόστος συμμετοχής, καλούνται
να αποστείλουν έως 10/7/2020 την δήλωση συμμετοχής (υπόψη κας Διαμαντίδη e-mail:
exhibitions@gnto.gr), προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ. για την έκδοση
του σχετικού τιμολογίου.
Σε συνέχεια της αίτησης συμμετοχής και εφόσον έχουν λάβει γραπτή επιβεβαίωση σχετικά
με τη διαθεσιμότητα στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ παρακαλούνται να καταθέσουν το ποσό των
1.600,00 € στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι τις 31/07/2020 καθώς
και να αποστείλουν το έντυπο αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση exhibitions@gnto.gr .

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των δηλώσεων συμμετοχής.

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

Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία εκπροσώπου-ων σας στο
booth σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης και η διάθεση ικανοποιητικού αριθμού
πληροφοριακού υλικού (έντυπα, CD-Rom, χάρτες, κ.λπ.).
Το έντυπο πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με δική
τους ευθύνη, να βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση της έκθεσης, την παραμονή έναρξης,
ήτοι 3.09.2020 απ’ όπου και θα γίνει η παραλαβή του από δικό τους εκπρόσωπο:
Halle 06
Stand Nummer: 6C13
Messe Dusseldorf GmbH
Stockumer Kirchstraße 61,
40474 Düsseldorf
Germany

Σημαντικές πληροφορίες:
- Σύμφωνα με τις οδηγίες της διοργανώτριας εταιρίας για τον περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, στο περίπτερο του ΕΟΤ το οποίο έχει εμβαδόν 60 τ.μ., η
απόσταση μεταξύ των booths θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο.
- Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι οι εξής: 4-6/09/2020, 10:00 –18:00.
- Το περίπτερο του ΕΟΤ θα βρίσκεται στην αίθουσα 6 (Halle 06) (αριθμός περιπτέρου 6C13)
- Οι κάρτες εισόδου θα παραληφθούν από τη ρεσεψιόν της Έκθεσης την παραμονή της
έναρξης λειτουργίας, ήτοι στις 3.09.2020.
- H έκθεση διοργανώνεται από την εταιρεία «Μesse Dusseldorf» (Τηλ: (+49) 211 4560-500
e-mail : tr-service@messe-dusseldorf.de)
- To site της Έκθεσης είναι το εξής: https://www.tournatur.com/
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Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται
στους εξής:
1. Κα Διαμαντίδη Ιωάννα, υπεύθυνη έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 210
8707011), e-mail: diamantidi_i@gnto.gr )
2. Κα Πρίνου Αρετή , αναπληρώτρια προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας (τηλ.
0049(0)69 25 78 27 16), e-mail: areti.prinou@visitgreece.com.de )

ή εναλλακτικά να επικοινωνούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής
του Τμήματος Εκθέσεων exhibitions@gnto.gr.

Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γερμανίας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων

ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
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