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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση World
Travel Market (WTM) 2020 στο Λονδίνο Μ. Βρετανίας. (02 - 04/11/2020).
Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «WTM 2020», η οποία
θα πραγματοποιηθεί από 02 έως 04 Νοεμβρίου 2020 στο Λονδίνο Μ. Βρετανίας με
περίπτερο 931,25 τ.μ.
Με την παρούσα πρόσκληση, ενημερώνουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται, να συμμετάσχουν
ως συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω Έκθεση, για τα ακόλουθα:
Το κόστος συμμετοχής με booth στην Έκθεση ανέρχεται στο ποσó των 4.400,00 €.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά:
ενοίκιο, κατασκευή, αποθηκευτικός χώρος, καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας σε κάθε
περίπτερο, εγγραφή στον επίσημο κατάλογο εκθετών της έκθεσης.
Λόγω των μέτρων που λαμβάνει η διοργανώτρια για τον περιορισμό της διασποράς του
κορονοϊού, θα διατεθεί φέτος πολύ περιορισμένος αριθμός τραπεζιών με 3 καρέκλες, στην
τιμή των 1.200,00€.
Το ύφος των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. 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.
Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και το κόστος συμμετοχής, καλούνται
να αποστείλουν έως 15.09.2020? την δήλωση συμμετοχής (υπόψη κου Αλφαρά e-mail:
exhibitions@gnto.gr), προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ. για την έκδοση
του σχετικού τιμολογίου.
Σε συνέχεια της αίτησης συμμετοχής και εφόσον έχουν λάβει γραπτή επιβεβαίωση σχετικά
με τη διαθεσιμότητα στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ παρακαλούνται να καταθέσουν το ποσό των
4.400,00 € ή 1.200€ αντίστοιχα στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ., το αργότερο μέχρι

τις 30-09-2020, καθώς και να αποστείλουν το έντυπο αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση exhibitions@gnto.gr.
Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των δηλώσεων συμμετοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην έκθεση είναι η εμπρόθεσμη
πληρωμή του σχετικού κόστους και η εξόφληση των προηγούμενων οφειλών σας στον
ΕΟΤ στα παρακάτω στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ.κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Αccount Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No
: 261800
IBAN
: GR1401000240000000000261800
SWIFT
: BNGRGRAA
Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία εκπροσώπου-ων σας στο
booth σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης και η διάθεση μόνο του απαραίτητου αριθμού
πληροφοριακού υλικού (έντυπα, χάρτες, κ.λπ.), ενώ προτείνεται η χρήση usb stick (λόγω
covid 19).
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,
ήτοι 01.11.2020 απ’ όπου και θα γίνει η παραλαβή του από δικό σας εκπρόσωπο:
ExCeL – London1 Western Gateway, Royal Victoria Dock London Docklands, E16 1XL
Stand –EU 1100 & EU1150.
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 εν προκειμένω είναι ο ΕΟΤ.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την 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 προαπαιτούμενο 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 υποχρεούται από τη διοργάνωση να υποβάλει το αποδεικτικό ασφάλισης των
συνεκθετών του για το λόγο 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 επιβεβαιώνεται, αν δεν προσκομίσετε στον ΕΟΤ αποδεικτικό
σύναψης συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Για τη διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι η Reed Exhibitions συνεργάζεται
αποκλειστικά με την ασφαλιστική εταιρεία Hiscox (www.hiscox.co.uk/events), ωστόσο ο
κάθε συνεκθέτης μπορεί να απευθυνθεί σε ασφαλιστικό πάροχο της επιλογής του.
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Σημαντικές πληροφορίες:
- Σύμφωνα με τις οδηγίες της διοργανώτριας εταιρίας για τον περιορισμό της διασποράς
του κορονοϊού, στο περίπτερο του ΕΟΤ δύνανται να παρίστανται συνολικά 1 άτομο ανά 4
τ.μ. (η αναλογία μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση της
χώρας).
Κατά συνέπεια, ο αριθμός τόσο των booths συνεκθετών όσο και των τραπεζιών θα είναι
περιορισμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και θα τηρηθεί αυστηρά προτεραιότητα
βάσει των δηλώσεων συμμετοχής.
Συνακόλουθα, η υποστήριξη της συμμετοχής των συνεκθετών, που οι αιτήσεις τους γίνουν
δεκτές, οφείλει να πραγματοποιηθεί με εκ περιτροπής παρουσία των εκπροσώπων του
στους χώρους του περιπτέρου ΕΟΤ.
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει περαιτέρω τις διαθέσιμες θέσεις συνεκθετών,
εφόσον επιβληθούν νέοι περιορισμοί από τους διοργανωτές.
Με προτροπή της διοργάνωσης, συνιστάται να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η διανομή
φυλλαδίων (προτείνεται η προσφορά ηλεκτρονικών φυλλαδίων μέσω USBs), η μη
ανταλλαγή εταιρικών καρτών και η όσο δυνατόν μικρότερη προσφορά δώρων.
Επίσης θα απαγορεύονται κάθε είδους παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες, ομιλίες και κάθε
μορφής δρώμενα.
Επισημαίνεται, ότι οι συνεκθέτες οφείλουν να μεριμνήσουν για τα ατομικά μέσα
προστασίας τους από τον κορονοϊό, ήτοι να διαθέτουν μάσκες προσώπου, τυχόν γάντια
μιας χρήσης, ατομικό υγρό απολυμαντικό χεριών κλπ. για τους ίδιους καθώς και αν
χρειαστεί για τα ραντεβού τους.
Οι συνεκθέτες οφείλουν επίσης θα λάβουν υπόψη τους ότι η διοργάνωση θα επιδιώξει τη
χρήση ανέπαφων συναλλαγών και τα μετρητά πιθανόν δεν θα γίνονται δεκτά, ενώ επίσης
εξετάζεται η πρόταση υποχρεωτικής θερμομέτρησης η οποία πιθανόν να είναι υποχρεωτική
για όλους τους επισκέπτες.
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 οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που αφορά , τη λειτουργία της έκθεσης, τις κάρτες
εισόδου ή την αποστολή, μεταφορά και φύλαξη του διαφημιστικού εντύπου υλικού, οι
συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας, στο
Λονδίνο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
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
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ή εναλλακτικά να επικοινωνούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής του
Τμήματος Εκθέσεων exhibitions@gnto.gr (υπόψη κ. Μιχαήλ Αλφαρά, υπεύθυνου έκθεσης,
Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 210 8707005).
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μ. ΑΛΦΑΡΑΣ

Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ηνωμένου
Βασιλείου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων
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