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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής συνεκθετών του ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση
World Travel Market (WTM) 2022 (Λονδίνο, 7 – 9 Νοεμβρίου 2022)
Α. Γενικές Πληροφορίες:
Ο ΕΟΤ πρόκειται να συμμετάσχει με εθνικό περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World
Travel Market (WTM) 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2022 στο
Λονδίνο. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες συμμετοχής προς τους ενδιαφερόμενους/ες να
συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο περίπτερο του ΕΟΤ στην WTM 2022:
Το κόστος συμμετοχής με μονό booth στο stand του ΕΟΤ ανέρχεται στο ποσó των 5.700,00 €
(πολλαπλασιαζόμενο επί 2 για διπλό booth, επί 3 για τριπλό booth κ.ο.κ.). Λόγω αλλαγής
του σχεδιασμού του περιπτέρου του ΕΟΤ δεν θα υπάρχει δυνατότητα διάθεσης
τραπεζιών συναντήσεων κατά το 2022. 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. 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 υποβάλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΤ (ενότητα:
εκθέσεις) έως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022. Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας βάσει της χρονικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης συμμετοχής.
Σε συνέχεια της αίτησης συμμετοχής και εφόσον έχουν λάβει γραπτή επιβεβαίωση
σχετικά με τη διαθεσιμότητα στο περίπτερο του ΕΟΤ οι συνεκθέτες θα κληθούν να
καταθέσουν το ποσό των 5.700 ευρώ ανά booth στον παρακάτω λογαριασμό του ΕΟΤ, το
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στην έκθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή του σχετικού κόστους και η
εξόφληση των προηγούμενων οφειλών στον ΕΟΤ στα παρακάτω στοιχεία τραπεζικού
λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 10250, ΑΘΗΝΑ
Αccount Holder: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No: 261800

IBAN: GR1401000240000000000261800
SWIFT: BNGRGRAA
Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία εκπροσώπου κάθε συνεκθέτη στο
booth του καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Το έντυπο πληροφοριακό υλικό των
συνεκθετών του ΕΟΤ θα πρέπει με ευθύνη των συνεκθετών να βρίσκεται την παραμονή
έναρξης της έκθεσης, ήτοι 6.11.2022, στην ακόλουθη διεύθυνση, από όπου και θα γίνει η
παραλαβή του από εκπρόσωπο του συνεκθέτη:
ExCeL London, Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, Royal Docks, London E16 1XL,
United Kingdom.
Β. Σημαντική επισήμανση περί ασφαλιστικής κάλυψης:
Οι συμμετέχοντες συνεκθέτες υποχρεούνται σε ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία, Reed Exhibitions. Για το εν λόγω ζήτημα και τα
απαραίτητα αποδεικτικά, οι συνεκθέτες θα ενημερωθούν λεπτομερώς από τον ΕΟΤ μαζί με
την ενημέρωση περί αποδοχής της αίτησης συμμετοχής τους.
Γ. Λοιπές σημαντικές πληροφορίες:
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι οι εξής:
Δευτέρα 7/11/2022, 10:00 –18:00
Τρίτη 8/11/2022, 10:00 –18:00
Τετάρτη 9/11/2022, 10:00 -17:00
Η Έκθεση, της οποίας Διοργανώτρια είναι η εταιρεία Reed Exhibitions, θα λάβει χώρα στον
Εκθεσιακό χώρο: ExCeL London, Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, Royal Docks,
London E16 1XL, United Kingdom, Tel.: +44 (0)20 8271 2171, Ιστοσελίδες:
https://www.wtm.com/london/en-gb.html, www.excel-london.co.uk. Τα μέτρα των
διοργανωτών για την ασφάλεια των συνεκθετών αναφέρονται στην ιστοσελίδα τους και οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να λαμβάνουν γνώση για αυτά και τυχόν επικαιροποιήσεις
τους. Επίσης, στην ιστοσελίδα των διοργανωτών υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την
πολιτική εισόδου στην έκθεση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν τηλεφωνικά με την κ. Αθηνά Νέλλα, υπεύθυνη της έκθεσης, στο 210 8707
294, με e-mail στο nella_a@gnto.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής του Τμήματος
Εκθέσεων (exhibitions@gnto.gr). Για οποιαδήποτε πρόσθετη 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 στην
Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας στα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας:
Greek National Tourism Organization
th
Address: 5 floor (East), Portland House, 4 Great Portland Str., London, W1W 8QJ UK
Telephone: 0044-20 74959300-03 Fax: 0044-20 75803149
E-mail: trade@gnto.co.uk , info@gnto.co.uk.
Δ. Πολιτική ακύρωσης
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, θα πρέπει να σταλεί σχετική ενημέρωση από
τους συνεκθέτες 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
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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.
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία!

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων
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