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Θέμα: Συμμετοχή ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “IMEX AMERICA 2022” (Las Vegas,
11 - 13 Οκτωβρίου)
Ο ΕΟΤ προτίθεται να συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “IMEX
AMERICA 2022”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Las Vegas των Η.Π.Α. από 11 ως 13
Οκτωβρίου 2022. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες συμμετοχής προς τους ενδιαφερόμενους/ες
να συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο περίπτερο του ΕΟΤ στην “IMEX AMERICA 2022”:
Έκθεση
Πόλη- Χώρα
Διάρκεια έκθεσης
Εκθεσιακό Κέντρο
Ταχ. Διεύθυνση εκθεσιακού
χώρου
TEL
Ιστοσελίδα έκθεσης
E-mail
Διοργανώτρια εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
IMEX AMERICA 2022
Las Vegas, Η.Π.Α.
11 - 13 Οκτωβρίου 2022

Mandalay Bay Convention Center
Mandalay Bay Convention Center
3950 S Las Vegas Blvd
Las Vegas, Nevada 89119
+44 1273 227311
https://www.imexamerica.com/
heather.gough@imexexhibitions.com
Regent Exhibitions Ltd.

Το κόστος συμμετοχής με μονό booth έχει προσδιοριστεί στις 4.100 € και στο εν λόγω
ποσό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά: ενοίκιο,
κατασκευή, αποθηκευτικός χώρος, καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας συνεκθέτη σε κάθε
περίπτερο, wi-fi). Το ύφος των περιπτέρων του ΕΟΤ 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.
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Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και το κόστος συμμετοχής καλούνται
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην έκθεση, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr, ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022.
Σε συνέχεια της αίτησης συμμετοχής και εφόσον έχουν λάβει γραπτή επιβεβαίωση σχετικά
με τη διαθεσιμότητα στο περίπτερο του ΕΟΤ, παρακαλούνται να καταθέσουν το ποσό των
4.100,00 € στον παρακάτω λογαριασμό του ΕΟΤ το αργότερο ως την Παρασκευή 26
Αυγούστου 2022 και να αποστείλουν το έντυπο αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση exhibitions@gnto.gr, προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του
ΕΟΤ για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να
φέρει οπωσδήποτε ως συμπληρωμένη αιτιολογία κατάθεσης: «ΕΝΟΙΚΙΟ IMEX AMERICA
2022- ΑΦΜ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 102 50, ΑΘΗΝΑ
Αccount Holder: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No: 261800
IBAN: GR1401000240000000000261800
SWIFT: BNGRGRAA
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έκθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή του
σχετικού κόστους και η εξόφληση προηγούμενων οφειλών στον ΕΟΤ στον ανωτέρω
τραπεζικό λογαριασμό. Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία
εκπροσώπου-ων των συνεκθετών στο booth τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Το
έντυπο πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών του περιπτέρου ΕΟΤ θα πρέπει, με δική τους
ευθύνη, να βρίσκεται, την παραμονή έναρξης, ήτοι 10-10-2022 στην ακόλουθη διεύθυνση
της έκθεσης, από όπου και θα γίνει η παραλαβή του από εκπρόσωπο του συνεκθέτη:
IMEX AMERICA, Mandalay Bay Convention Center, 3950 S Las Vegas Blvd, Las Vegas,
Nevada

89119,

GREEK

NATIONAL

TOURISM

ORGANISATION,

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ.
Σημαντικές πληροφορίες:
- Η έκθεση διοργανώνεται στο Mandalay Bay Convention Center, 3950 S Las Vegas Blvd, Las
Vegas, Nevada 89119). Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, 10:00 - 17:30
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, 10:00 - 17:30
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, 10:00 - 16:30
- H έκθεση διοργανώνεται από την Regent Exhibitions Ltd., Τηλ.: +44 1273 227311, φόρμα
ηλεκτρονικής επικοινωνίας: https://www.imexamerica.com/contact. H ιστοσελίδα της
έκθεσης είναι: https://www.imexamerica.com/
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- Ο αριθμός των περιπτέρων συνεκθετών θα είναι περιορισμένος λόγω του μεγέθους του
περιπτέρου και θα τηρηθεί προτεραιότητα, βάσει των δηλώσεων συμμετοχής. Ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει περαιτέρω τις διαθέσιμες θέσεις συνεκθετών, εφόσον
επιβληθούν νέοι περιορισμοί από τους διοργανωτές, καθώς και να διαθέσει αλλού τη θέση
συνεκθέτη που δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το κόστος συμμετοχής.
- Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους, οφείλουν να λάβουν
υπόψη τους υφιστάμενους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Επίσης, οι συνεκθέτες οφείλουν να
μεριμνήσουν για τα ατομικά μέσα προστασίας τους από τον COVID-19 (ενδεικτικά: μάσκες
προσώπου, γάντια μιας χρήσης, αντισηπτικά χεριών κ.λπ.). Τέλος, σε περίπτωση που κριθεί
απαραίτητο, θα ακολουθήσει συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των
διοργανωτών για πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης για τον περιορισμό της διασποράς του
COVID-19.
- Αναφορικά με τις κάρτες εισόδου οι συνεκθέτες θα έχουν ενημέρωση λίγες ημέρες πριν
την έναρξη της έκθεσης. Οι συνεκθέτες, με την αίτηση συμμετοχής τους, συναινούν στην
επεξεργασία των δεδομένων που εισάγουν, σύμφωνα με την πολιτική της διοργανώτριας
εταιρίας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, θα πρέπει να σταλεί σχετική ενημέρωση
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Έκθεσης στα e-mail που αναγράφονται στις
πληροφορίες της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση (ακύρωση σε χρονικό
διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες), το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση
ακύρωσης της Έκθεσης για λόγους ανωτέρας βίας, κατόπιν απόφασης των διοργανωτών,
υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης voucher για συμμετοχή σε επόμενη διοργάνωση ή πλήρους
επιστροφής του ποσού.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται
στην κ. Αθηνά Νέλλα, Yπεύθυνη της έκθεσης (τηλ. 210 8707294, e-mail: nella_a@gnto.gr,
exhibitions@gnto.gr), ή εναλλακτικά στον κ. Σοφοκλή Σάββα, Υπεύθυνο Εκθέσεων του
Γραφείου ΕΟΤ B. Αμερικής:
The Greek National Tourism Organization
800 Third Avenue, 23rd Floor, Manhattan, NY 10022
Tel: +1 (212) 421 5777, ext. 301, e-mail: SSavvas@greektourism.com
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία!
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο ΕΟΤ B. Αμερικής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραμματεία Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων
- Τμήμα Εκθέσεων
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