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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή συνεκθετών στην διεθνή τουριστική έκθεση ITB Berlin - now 2021 (virtual)
(9-12/03/2021).
Α) Συμμετοχή συνεκθετών στο εικονικό περίπτερο του ΕΟΤ στη Διεθνή Διαδικτυακή
Τουριστική Έκθεση ITB Berlin - now 2021.
Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με εικονικό περίπτερο στη Διεθνή Διαδικτυακή Τουριστική Έκθεση
«ITB Berlin - now - VIRTUAL», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 12 Μαρτίου 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:
Ο κάθε συνεκθέτης θα δικαιούται δωρεάν το πακέτο “Starter” το οποίο περιλαμβάνει:
 εμφάνιση ονόματος και λογοτύπου της επιχείρησης ή του φορέα (Brand Card Basic).
 καταχώρηση/εισαγωγή 3 “προϊόντων”.
 5 εισιτήρια πρόσβασης για τη χρήση της πλατφόρμας από συνεργάτες ή εκπροσώπους
του συνεκθέτη.
 Άμεση δικτύωση κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών του ITB Berlin Now με όλους
τους χρήστες της πλατφόρμας, ομιλητές και άλλους εκθέτες μέσω συνομιλιών και
κλήσεων ήχου / βίντεο, προγραμματισμό μεμονωμένων ή ομαδικών συναντήσεων στην
πλατφόρμα, κοινή χρήση οθόνης, άμεσες βιντεοκλήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες κειμένου.
 Η δυνατότητα networking προσφέρεται σε όλες τις εταιρείες που κάνουν κράτηση για
μια Brand Card. Με το Discovery Graph, οι χρήστες μπορούν να βρουν τις σωστές
επαφές από χιλιάδες συμμετέχοντες και να επικοινωνήσουν μαζί τους απευθείας.
 Συμμετοχή στο ITB Berlin Convention. Το πρόγραμμα ITB Berlin 2021 συζητά και
προβλέπει το μέλλον της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα υποστήριξης θα πραγματοποιηθεί και στις τέσσερις ημέρες. Όλοι οι

συμμετέχοντες στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση σε ζωντανά συνέδρια με
κορυφαίους εθνικούς και διεθνείς ομιλητές, σε ζωντανές ή ηχογραφημένες συνεδρίες
για όλα τα θέματα που προωθούνται και προωθούν τον ταξιδιωτικό κλάδο.
 Video on Demand. Εδώ οι χρήστες μπορούν να καλέσουν και να παρακολουθήσουν
βίντεο σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Αυτή η προσφορά θα είναι διαθέσιμη έως τις 31
Μαΐου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες για τις παροχές του πακέτου “STARTER” είναι διαθέσιμες στην
παρακάτω ηλεκτρονική δ/νση:
https://www.itb.com/BrandEvents/ITBBERLINNOW/
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 31-01-2021.
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.
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.
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 9-12 Μαρτίου 2021, 10 π.μ. - 6 μ.μ. (CET), ήτοι 9:00 π.μ. - 5
μ.μ. ώρα Ελλάδας.
Η ως άνω έκθεση διοργανώνεται από την «Messe Berlin GmbH»
(Τηλ.: +49 30 3038 0 E-mail: central@messe-berlin.de
- To site της Έκθεσης είναι το εξής: https://www.itb.com/BrandEvents/ITBBERLINNOW/
Οι συνεκθέτες με την αίτηση συμμετοχής τους συναινούν στην επεξεργασία των δεδομένων
που εισάγουν, σύμφωνα με την πολιτική της διοργανώτριας εταιρίας που βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της https://www.messe-berlin.de/en/.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται στον
κ. Μιχάλη Αλφαρά, υπεύθυνο έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 2108707005, e-mail:
alfaras_m@gnto.gr) ή στην Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γερμανίας (τηλ. 0049 69 25782714,
info@visitgreece.com.de) 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.
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Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να προτιμάτε το e-mail ως τρόπο επικοινωνίας τόσο με το
Τμήμα Εκθέσεων όσο και με την Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με περαιτέρω
διευκρινίσεις.
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γερμανίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
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