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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής συνεκθετών στο εικονικό περίπτερο του ΕΟΤ στη Διεθνή
Διαδικτυακή Τουριστική Έκθεση “Ferien-Messe Wien” (7/5/2021-8/5/2021)
Με την παρούσα Πρόσκληση ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο εικονικό περίπτερο του ΕΟΤ στη
virtual έκθεση “Ferien-Messe Wien”, η οποία θα διεξαχθεί από 7/5/2021 έως 8/5/2021, ότι
δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση από 21 ως 23 Απριλίου 2021.
Η αίτηση συμμετοχής, όπως σε όλες τις εκθέσεις, υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του
ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr, ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ»). Διευκρινίζεται ότι ο EOT, λόγω των συνθηκών
που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία COVID-19, θα καλύψει το κόστος συμμετοχής
για ορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με τήρηση σειράς προτεραιότητας βάσει των
αιτήσεων συμμετοχής. Υπογραμμίζεται, ωστόσο ότι οι συνεκθέτες στην έκθεση “FerienMesse Wien” κατά τα έτη 2019 και 2020 δύνανται να συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα.
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να
επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη ενέργεια, παρακαλούνται οι όμιλοι ή οι συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, να υποβάλουν μόνο μία αίτηση συμμετοχής εκ μέρους όλων των εταιριών
τους. Αντίστοιχα, οι ΟΤΑ είναι σκόπιμο να εκπροσωπούνται από το ανώτερο επίπεδο
Αυτοδιοίκησης, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει
αιτήσεις συμμετοχής που δεν λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω προϋπόθεση.
Η συμμετοχή κάθε συνεκθέτη με διαδικτυακό booth στο standard πακέτο της virtual
έκθεσης κοινού “Ferien-Messe Wien” περιλαμβάνει:
i. δυνατότητα για τρεις (3) εκπροσώπους στο εικονικό booth συνεκθέτη,
ii. μία (1) παρουσίαση βίντεο,
iii. δυο (2) παρουσιάσεις εικόνας και
iv. έναν (1) κατάλογο παρουσίασης προϊόντος (pdf)
v. λειτουργία live chat (1)
vi. e-mail link (1)
Τονίζεται ότι η πλατφόρμα δε δίνει τη δυνατότητα για b2b ραντεβού αλλά έναν κωδικό για
chat ανά συνεκθέτη.
Μετά τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων ή το πέρας της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων και την οριστικοποίηση της λίστας συνεκθετών, θα σταλεί από τον ΕΟΤ
ενημέρωση για τα επόμενα βήματα, όσον αφορά τη συμμετοχή τους.

Σημαντικές πληροφορίες:
- Η ως άνω έκθεση διοργανώνεται από την εταιρία «Reed Exhibitions».
(Τηλ.: +43 1 727 20-0, e-mail: ferien@reedexpo.at)
- Η ιστοσελίδα της Έκθεσης είναι η εξής: https://www.ferien-messe.at/en-gb.html
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι συνεκθέτες μπορούν να
απευθύνονται στην κ. Αθηνά Νέλλα, Υπεύθυνη της Έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ.
210 8707 005, e-mail: nella_a@gnto.gr) ή στην Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας (κα
Λεμονή, τηλ. +431 5125317, info@visitgreece.at).
Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση υποδοχής του Τμήματος Εκθέσεων exhibitions@gnto.gr. Υπενθυμίζουμε ότι ο
ΕΟΤ τηρεί τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και εφαρμόζει
υποχρεωτικά την εξ αποστάσεως εργασία σε ποσοστό του προσωπικού του. Για τον λόγο
αυτό, παρακαλούμε να προτιμάτε το e-mail ως τρόπο επικοινωνίας με το Τμήμα Εκθέσεων.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με πρόσθετες
διευκρινίσεις.
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.
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