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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Πολυτελείας «ΙLTM CHINA- Ιnternational Luxury Travel Market CHINA 2019
(Σανγκάη, Κίνας).
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Πολυτελείας «ΙLTM CHINA – International Luxury Travel Market 2019», η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 30 Oκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2019 στη Σανγκάη της Κίνας.
Γνωρίζουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως
συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω έκθεση και οι οποίοι θα υποβάλουν
εμπρόθεσμα

τη

δήλωση

συμμετοχής

που

βρίσκεται

στο

παρακάτω

link

(http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/aitisi_dilosis_simetoxis_

se_ekthesi.pdf) τα ακόλουθα:
Το κόστος συμμετοχής στην ως άνω έκθεση ανέρχεται στο ποσó των 5.000,00 €. Στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά: ενοίκιο,
κατασκευή, ασφάλιση, αποθηκευτικός χώρος, εγγραφή στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης,
καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας σε κάθε περίπτερο, χρήση wifi, παροχή μίας κάρτας
εισόδου (badge) και τουλάχιστον ενός diary (set of appointments).
Το ύφος των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό – χωρίς καμία περιττή διακόσμηση και δεν
επιτρέπει σε κανέναν συνεκθέτη να ενσωματώσει στο χώρο του δικές του κατασκευές,
φωτογραφίες, οθόνες προβολής ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
Όλοι οι συνεκθέτες που θα αποδεχθούν τα παραπάνω, καλούνται να καταθέσουν το
αντίστοιχο ποσό στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ., το αργότερο μέχρι 19/07/2019,
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην εν λόγω έκθεση. Οι δηλώσεις
συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά με λατινικούς χαρακτήρες και να
συνοδεύεται απαραίτητα από αποδεικτικό κατάθεσης (προκαταβολή 50% επί του συνολικού
κόστους συμμετοχής) στον κάτωθι λογαριασμό :

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

: 261800

IBAN

: GR1401000240000000000261800

SWIFT

: BNGRGRAA

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο περίπτερο του ΕΟΤ στην ως
άνω έκθεση οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:
1) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έκθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή του
ενοικίου και η εξόφληση τυχόν προηγούμενων οφειλών σας στον ΕΟΤ.
2) Σε περίπτωση που κάποιος συνεκθέτης ενδιαφέρεται να προμηθευτεί επιπλέον κάρτες
εισόδου, η τιμή για την κάθε μία ορίζεται στα 720 £ πλέον ΦΠΑ και η αγορά τους θα γίνει
από το επίσημο site της έκθεσης (https://www.iltm.com/china/). Για περαιτέρω
διευκρινήσεις, ο κάθε συνεκθέτης μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τη διοργανώτρια
εταιρεία (Reed Travel Exhibitions) και συγκεκριμένα με τον κο Tom Crawford στα κάτωθι
στοιχεία επικοινωνίας:
-

tomcrawford@reedexpo.co.uk

-

T: +44 (0) 20 8439 5489

-

M: +44 (0) 79 1755 4454

3) H εξόφληση της συμμετοχής (το υπόλοιπο 50%) πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο
μέχρι 30/09/2019 και να αποστείλετε το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης με
τηλεομοιοτυπία (fax) στο Νο. 210-64.62.990 (υπόψη κας. Ι. Διαμαντίδη), προς
ενημέρωση του αρμοδίου τμήματος του Ε.Ο.Τ. για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
4) Δεδομένου του περιορισμένου χώρου του περιπτέρου του ΕΟΤ, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας των δηλώσεων συμμετοχής.
5) Στη συγκεκριμένη έκθεση δεν ισχύουν ανταποδοτικές συμφωνίες (barter agreement).
Η έκθεση ΙLTM CHINA – International Luxury Travel Market 2019, θα πραγματοποιηθεί στο
κάτωθι εκθεσιακό κέντρο :

Shanghai Exhibition Center, Nanjing W
Rd, Nanjing XiLu, Jingan Qu, Shanghai
Shi, China 200000

Το περίπτερο ΕΟΤ βρίσκεται στην τοποθεσία Α159 και οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:
30 Oκτωβρίου 2019, 9.30 -20.00.
31 Οκτωβρίου 2019, 9.00-22.30
1 Νοεμβρίου 2019, 9.00-19.00

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης,
οι συνεκθέτες θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκθέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων
Σχέσεων (κα Διαμαντίδη, τηλ. 210 8707150) και στην Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Κίνας (κο Πλεξουσάκη
Ιωάννη , τηλ. +86 10 85236365).
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