ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΟΤ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ

Όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν
Παρακαλούμε, πριν προβείτε στην συμπλήρωση του εντύπου, όπως διαβάσετε το θεσμικό πλαίσιο
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σχετικά με τους σκοπούς και την αποστολή του, καθώς και τις γενικές προϋποθέσεις
παραχώρησης αιγίδας ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων.
Το Έντυπο θα πρέπει να απευθύνεται προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΣΟΧΑ 7
11521 ΑΘΗΝΑ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΟΤ, email: grammateia_genikou@gnto.gr
fax:210 6240264
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ , ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ( email….. χειριστή) fax: 210 6462990
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
2.
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ (σύμφωνα με το Καταστατικό του ή την
έναρξη επιτηδεύματος, κλπ.)
3.
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου φορέα προς τρίτους
4.
Ταχ. Διεύθυνση / Έδρα
5.

Τηλέφωνο/α επικοινωνίας

6.

E-mail φορέα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΔΡΑΣΗ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ
7.

Τίτλος Δράσης/Εκδήλωσης

8.

Περιγραφή Δράσης/Εκδήλωσης

9.

Ημερομηνίες Δράσης/εκδήλωσης

10.

ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

11.

14.

Επικοινωνιακό πλάνο της δράσης
Αναφέρετε αν η δράση/εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα άλλων
φορέων
Παρουσία δημοσιογράφων από το εξωτερικό για την κάλυψη της
δράσης/εκδήλωσης από ΜΜΕ Εξωτερικού
Αναφέρετε ποιο είναι το επικοινωνιακό υλικό της δράσης

15.

Αναφέρετε την εναλλακτική μορφή τουρισμού με την οποία

12.
13.

1

συνάδει η υπό πραγματοποίηση δράση/εκδήλωση
16.
17.

18.
19.

Αναφέρετε την ιστοσελίδα του φορέα διοργάνωσης ή την
ιστοσελίδα της διοργάνωσης
Αναφέρετε το προφίλ ή τα προφίλ του φορέα διοργάνωσης ή της
διοργάνωσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter,
Instagram, κλπ.) καθώς και τον αριθμό ακολούθων σε κάθε ένα από
αυτά με αναφορά στους ακόλουθους από το εξωτερικό.
Αναφέρετε ποιος είναι ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων
από το εξωτερικό (ανά χώρα προέλευσης)
Στην περίπτωση ύπαρξης συμμετεχόντων στην δράση/εκδήλωση
από το εξωτερικό, παρακαλούμε αναφέρετε ποιοτικά στοιχεία
(ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο, είδος
εναλλακτικής μορφής τουρισμού στην οποία κατατάσσονται, κλπ.)
Επωνυμία φορέα / Υπογραφή

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
Σημείο 2: Ο φορέας υποχρεούται να αποστείλει συνημμένο στο παρόν έντυπο το Καταστατικό του ή την Ιδρυτική Πράξη, προκειμένου να διαπιστωθεί (στα
αναφερόμενα περί του σκοπού του) ότι δύναται να διοργανωθεί η εκδήλωση για την οποία κατατίθεται αίτημα .
Σημείο 11: Παρακαλούμε όπως αναφέρετε το επικοινωνιακό πλάνο της δράσης, δηλαδή με ποιο τρόπο επικοινωνείτε την διοργάνωση/δράση/εκδήλωση στο
εξωτερικό με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση των εν δυνάμει επισκεπτών του; Μέσω ποιων καναλιών επικοινωνίας και δικτύων σχέσεων (σε Μέσα
Γενικού ή Ειδικού Τύπου, διαδικτυακά, blogs, εφημερίδες, περιοδικά, κλπ.)
Σημείο 13: Παρακαλούμε όπως αναφέρετε αν θα παραστούν στη διοργάνωση/δράση/εκδήλωση δημοσιογράφοι από το εξωτερικό προκειμένου να καλύψουν την
διοργάνωση; Ποιοι, από ποιες χώρες και από ποια Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας;
Σημείο 14: Παρακαλούμε αναφέρετε ποιο είναι το επικοινωνιακό υλικό της διοργάνωσης/δράσης/εκδήλωσης, όπως προσκλήσεις, Δελτία Τύπου, flyer, outdoor
προβολή, επίσημο Πρόγραμμα, φάκελος διοργάνωσης προς τους συμμετέχοντες, roll up banners, καταχωρήσεις στον Τύπο, ιστοσελίδα διοργάνωσης κλπ.
(παρακαλούμε αναφέρετε τόσο το hard copy επικοινωνιακό υλικό, όσο και το ηλεκτρονικό).
Σημείο 18 και σημείο 19: Παρακαλούμε όπως αναφέρετε τους συμμετέχοντες στη δράση από το εξωτερικό, όπως π.χ. α) στην περίπτωση αθλητικής διοργάνωσης, τον
αριθμό συμμετεχόντων ερασιτεχνών ή επαγγελματιών αθλητών και τον αναμενόμενο αριθμό συνοδών αυτών, β) στην περίπτωση διοργάνωσης πολιτιστικής δράσης –
φεστιβάλ, κλπ. – τον αριθμό ξένων συμμετεχόντων και τις ιδιότητες αυτών, κλπ. Επίσης, παρακαλούμε όπως αναφέρετε αν στη διοργάνωση θα συμμετέχουν άτομα
υψηλού κύρους από το εξωτερικό (opinion leaders) οι οποίοι δύναται να συμβάλουν ως διαμορφωτές κοινής γνώμης με σκοπό την καλύτερη δυνατή προώθηση του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το παρόν, συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χειριστή που θα έχει επικοινωνήσει με τον φορέα σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμπλήρωση του παρόντος εντύπου. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας .
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