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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «WORLD
MARKET (WTM) 2019» (04-06/11/2019) στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας.

Π.Δ.

TRAVEL

Από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας η
Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «World Travel Market» WTM 2019, στην οποία συμμετέχει
ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) με περίπτερο 931,25 τ.μ.
Θα θέλαμε σχετικά να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:
Το κόστος συμμετοχής για κάθε συνεκθέτη στην παραπάνω Έκθεση ανέρχεται στο
ποσό των 5.500,00€ και συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα χώρου (booth) περίπου 7
τ.μ., κατασκευή, αποθηκευτικό χώρο, καθαρισμό, 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. Επίσης
θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός τραπεζιών με 3 καρέκλες, στην τιμή των
1.500,00€.
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 ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένες τις αιτήσεις
συμμετοχής (το σχετικό έντυπο αίτησης υπάρχει αναρτημένο στην σχετική σελίδα του
site του ΕΟΤ:
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/aitisi_dilosis_simetoxis_se
_ekthesi.pdf ), με το όνομα, την ιστοσελίδα και τα στοιχεία επικοινωνίας (Πλήρης Ταχ.
Δ/νση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) της εταιρείας, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία
επικοινωνίας του/της αντιπροσώπου τους που θα συμμετάσχει στην έκθεση, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: alfaras_m @gnto.gr, και απαραίτητη κοινοποίηση στο :
mpougiouris_n@gnto.gr καθώς και στο Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, e-mail:
pissas_a@gnto.co.uk, το αργότερο μέχρι τις 09/08/2019.
Όλοι οι συνεκθέτες που θα αποδεχθούν τα παραπάνω, καλούνται το αργότερο μέχρι 09
Αυγούστου 2019, να καταθέσουν το ποσό των 5.500,00€ (ή το ποσό των 1.500€
αντίστοιχα επισημαίνοντας ότι ενδιαφέρονται για τραπέζι) στον λογαριασμό του Ε.Ο.Τ.
:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ.κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Αccount Holder: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No : 261800IBAN : GR1401000240000000000261800
SWIFT: BNGRGRAA
Στη συνέχεια, κάθε συνεκθέτης οφείλει να στείλει το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης
της Τράπεζας με email υπ’ όψιν κ. Αλφαρά Μιχαήλ (alfaras_m @gnto.gr) και κ.
Μπουγιούρη Νικόλαου (mpougiouris_n@gnto.gr), προς ενημέρωση του αρμοδίου
Τμήματος του Ε.Ο.Τ., για την έκδοση στη συνέχεια του σχετικού τιμολογίου.
Καμία συμμετοχή δεν θεωρείται οριστική αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η παραπάνω
οφειλή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ισχύει το σύστημα first come - first served αναφορικά με την

ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπερ σημαίνει ότι η αποστολή εκ μέρους σας του
αποδεικτικού κατάθεσης του χρηματικού αντιτίμου συμμετοχής στην Έκθεση σας
εξασφαλίζει προτεραιότητα και όχι μόνο αυτή κάθε αυτή η πληρωμή ή η υποβολή της
αίτησης συμμετοχής. Γι’ αυτόν, εξάλλου, το λόγο δεν δίνεται η δυνατότητα
‘προ κράτησης’ μέσω της απλής αποστολής της αίτησης συμμετοχής.
Το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας θα φροντίσει για την καταχώριση κάθε
εταιρίας ή φορέα στην επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης, προκειμένου να αποσταλούν
στους δικαιούχους αυτόματα οι κωδικοί πρόσβασης με τους οποίους θα δύναται να
γίνει:
Α) η διαμόρφωση του εταιρικού προφίλ στην ιστοσελίδα της έκθεσης,
Β) ο προγραμματισμός συναντήσεων
Γ) συλλογή πληροφοριών για σεμινάρια, ειδικές διοργανώσεις κλπ., που θα
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ό,τι αφορά την αναγραφή κάθε συνεκθέτη στον έντυπο κατάλογο της
έκθεσης, σας γνωρίζουμε ότι οι διοργανωτές δεν έχουν ορίσει ακόμα την καταληκτική
ημερομηνία, όμως είθισται να είναι περί τα τέλη του Αυγούστου ή, το αργότερο,
πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Σε περίπτωση αίτησης συμμετοχής σας και εγγραφής σας
μετά την ημερομηνία αυτή, τα στοιχεία σας θα εμφανίζονται μόνο στον ψηφιακό οδηγό
της έκθεσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Η διοργανώτρια εταιρεία, Reed Exhibitions, έχει αλλάξει την πολιτική της αναφορικά με
την ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων και δεν παρέχει, πλέον, ασφάλιση στους
συνεκθέτες, αλλά μόνο στους βασικούς εκθέτες, όπως, στην προκειμένη περίπτωση,
είναι ο ΕΟΤ.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ασφάλεια αστικής ευθύνης (public liability
insurance) για τη συμμετοχή σας σε εκθέσεις στο εξωτερικό, στο ύψος των δύο
εκατομμυρίων (2.000.000,00) στερλινών (όχι ευρώ) καθώς αυτό αποτελεί
προαπαιτούμενη συνθήκη συμμετοχής από τους διοργανωτές. Σημειώνεται ότι το
συγκεκριμένο είδος ασφάλειας συνιστά την κατ’ ελάχιστο απαιτούμενη ασφαλιστική
κάλυψη από τους διοργανωτές, ενώ η προσθήκη τυχόν επιπλέον ασφαλιστικών
καλύψεων, όπως π.χ. ακύρωση συμμετοχής, απώλεια αντικειμένων, κλπ. είναι στη
διακριτική σας ευχέρεια.
Ο ΕΟΤ, δεσμευόμενος με την ευθύνη για τη δική σας ασφάλιση, σας ζητά να
αποδείξετε την πραγματοποίησή της και γι’ αυτό σας αποστέλλει σχετική Υπεύθυνη
Δήλωση, η οποία είναι απαραίτητο να επιστραφεί στον Οργανισμό υπογεγραμμένη από
το άτομο που δεσμεύει την εταιρεία/το φορέα σας προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η
συμμετοχή σας, δηλαδή ταυτόχρονα με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του
αντιτίμου συμμετοχής σας στον λογαριασμό του ΕΟΤ.
Η τελική σας συμμετοχή δεν θα ισχύει αν δεν προσκομίσετε στον ΕΟΤ αποδεικτικό
σύναψης συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.
Για τη διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι η Reed Exhibitions συνεργάζεται
αποκλειστικά με την ασφαλιστική εταιρεία Hiscox (www.hiscox.co.uk/events). Η
συνεργασία με την εταιρεία αυτή δεν αποτελεί δέσμευση για εσάς, σας παρέχεται,
ωστόσο, η ηλεκτρονική της διεύθυνση για το ενδεχόμενο που επιθυμείτε να την
αξιοποιήσετε.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στα κατωτέρω:
1. Η έκθεση έχει διάρκεια τριών ημερών (Δευτέρα έως και Τετάρτη) με ώρες
λειτουργίας από τις 10.00 π.μ. έως στις 19.00 μ.μ. καθημερινά.

2. Θα οριστεί ημερομηνία-προθεσμία αγοράς τυχόν επιπλέον σημάτων εισόδου
εκπροσώπων των συνεκθετών σε τιμή με έκπτωση (δωρεάν παρέχονται έως τρία). Η
ημερομηνία αυτή είθισται να ορίζεται στα μέσα του Σεπτέμβρη.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία πριν και κατά τη διάρκεια της Έκθεσης,
αναφορικά με τη λειτουργία της έκθεσης, τις κάρτες εισόδου ή την αποστολή,
μεταφορά και φύλαξη του διαφημιστικού εντύπου υλικού, οι συνεκθέτες θα μπορούν
να απευθύνονται στο Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας, στο Λονδίνο:
Greek National Tourism Organization Address: 5thfloor (East), Portland House, 4 Great
Portland Str., London, W1W 8QJ UK Telephone: 0044-20 74959300-03 Fax: 0044-20
75803149 Email: trade@gnto.co.uk, info@gnto.co.uk
Επιπλέον πληροφορίες για όλους τους συνεκθέτες:
Η Έκθεση θα λάβει χώρα στον Εκθεσιακό χώρο: ExCeL – London1 Western Gateway,
Royal Victoria Dock London Docklands, E16 1XL
Telephone: +44 (0)20 7069 4000
Website: www.excel-london.co.uk
Διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης είναι η Reed Exhibitions.
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
κο Μιχαήλ Αλφαρά (στοιχεία επικοινωνίας στην κορυφή του εγγράφου), καθώς επίσης,
να επισκεφθείτε το site της Έκθεσης: http://www.wtmlondon.com
Για την καλή εκπροσώπηση της περιοχής ή του Γραφείου σας, παρακαλούμε να
φροντίσετε για την καθημερινή παρουσία εκπροσώπου-ων σας στο περίπτερό σας και
τη διάθεση ικανοποιητικού αριθμού πληροφοριακού υλικού (έντυπα, DVD, χάρτες,
κλπ.).Όλοι οι συνεκθέτες μπορούν να επισκεφθούν την παραμονή της έναρξης
λειτουργίας της Έκθεσης τον εκθεσιακό χώρο προκειμένου να φροντίσουν την
τακτοποίηση των ενημερωτικών-διαφημιστικών εντύπων τους και την καλή εμφάνιση
των περιπτέρων τους.
Σε όλους τους συνεκθέτες που αποδέχονται πλήρως τους παραπάνω όρους συμμετοχής
τους στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη WTM 2019, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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