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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση IMEX
2020 (Φρανκφούρτη Γερμανίας).
Σας γνωρίζουμε ότι από 12 έως 14 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιηθεί στη Φρανκφούρτη
Γερμανίας η Διεθνής Τουριστική Έκθεση «IMEX 2020», στην οποία ο Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού θα συμμετάσχει με περίπτερο
Με την παρούσα ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω έκθεση και οι οποίοι θα
υποβάλλουν έως τις 10 Μαρτίου αιτήσεις συμμετοχής, ως κατωτέρω:


Το

κόστος

συμμετοχής

ανέρχεται

στο

ποσό

των

5.000,00

€.

Στο

ποσό

αυτό

συμπεριλαμβάνονται: Όλα τα έξοδα ενός (1) περιπτέρου, ήτοι: κατασκευή, ασφάλιση,
ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi), τρία καθίσματα, αποθηκευτικός χώρος,
καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας σε κάθε περίπτερο και δύο κωδικοί (για δύο εταιρικές
επωνυμίες) για τον προγραμματισμό των συναντήσεων της έκθεσης.


Θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός τραπεζιών συναντήσεων – με 2 καρέκλες έκαστο (χωρίς
αποθηκευτικό χώρο), χορήγηση ενός επιπλέον κωδικού για τον προγραμματισμό των
ραντεβού και χορήγηση για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το κόστος συμμετοχής για τα
τραπέζια συναντήσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 €.



Σε κάθε περίπτερο συνεκθετών ορίζονται οι τέσσερις (4) θέσεις εργασίας (συνεκθέτες) ως
μέγιστος αριθμός.
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 ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

Όλοι οι συνεκθέτες που θα αποδεχθούν τα παραπάνω και το κόστος συμμετοχής,
καλούνται να καταθέσουν το ποσό των 5.000,00 € ή των 1.000,00 € (για περίπτερο ή για
τραπέζι συναντήσεων αντίστοιχα) στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ. κωδ. 10250, Αθήνα
Αccount Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No

: 261800

IBAN

: GR1401000240000000000261800

SWIFT

: BNGRGRAA
Στη συνέχεια, κάθε συνεκθέτης οφείλει να αποστείλει το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης στην

Τράπεζα με τηλεομοιοτυπία (fax) στο Νο. 210-64.62.990 προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος
του Ε.Ο.Τ. (υπόψη κ. Ι. Διαμαντίδη) για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή και να αποκτήσουν οι συνεκθέτες τον κωδικό
πρόσβασης

στην

ιστοσελίδα

της

έκθεσης

προκειμένου

να

προγραμματίσουν

τις

συναντήσεις τους, χρειάζεται να καταβάλλουν το ενοίκιο του περιπτέρου ή του τραπεζιού
συναντήσεων έως τις 10 Μαρτίου και να μας αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης.
Σημειώνεται ότι όσο συντομότερα καταβάλετε το εν λόγω ποσό ώστε να αποκτήσετε τους
κωδικούς πρόσβασης, τόσο καλύτερα θα μπορέσετε να προγραμματίσετε και να
προετοιμάσετε τις εργασίες σας.
Για την καλή εκπροσώπηση του φορέα σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την καθημερινή
παρουσία εκπροσώπου-ων σας στο περίπτερό σας καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης και τη διάθεση
ικανοποιητικού αριθμού πληροφοριακού υλικού. 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 της έκθεσης, ήτοι 11.05.2020, απ’ όπου και θα γίνει η
παραλαβή του από δικό τους εκπρόσωπο:
Messe Frankfurt GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Halle 8
GRIECHENLAND (Stand Number D300)
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
Επί πλέον πληροφορίες για όλους τους συνεκθέτες :
Με την απόκτηση των κωδικών που θα σας δώσουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της έκθεσης
θα μπορέσετε να προετοιμάσετε την εκπροσώπησή σας στο περίπτερο σας και να συμπληρώσετε το
ημερολόγιο εργασιών σας προγραμματίζοντας τις συναντήσεις σας.
Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, οι
συνεκθέτες θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκθέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων

(κα Διαμαντίδη Ιωάννα, τηλ. 210 8707150, email: diamantidi_i@gnto.gr) και στο Γραφείο Ε.Ο.Τ.
Γερμανίας (κα Πρίνου Αρετή 0049(0)69 25 78 27 16, email: areti.prinou@visitgreece.com.de).
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.
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