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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση FITUR 2019 (23-27/1/2019, Μαδρίτη
Ισπανίας).
Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «FITUR 2019», η
οποία θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 27 Ιανουαρίου 2019 στη Μαδρίτη Ισπανίας.
Με την παρούσα θέλουμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ως
συν-εκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω έκθεση και οι οποίοι θα υποβάλουν
εμπρόθεσμα τη συνημμένη δεσμευτική αίτηση συμμετοχής, για τα ακόλουθα:
Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 2.200,00€ για μονό περίπτερο. Στο
ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για κάθε συν-εκθέτη ξεχωριστά: ενοίκιο,
κατασκευή, ασφάλιση

περιπτέρου

(όχι προσωπικών αντικειμένων),

αποθηκευτικός

χώρος,

καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας σε κάθε περίπτερο.
Το ύφος των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό – χωρίς καμία περιττή διακόσμηση και
δεν επιτρέπει σε κανέναν συνεκθέτη να ενσωματώσει στο χώρο του δικές του
κατασκευές, φωτογραφίες, οθόνες προβολής ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
Όλοι οι συν-εκθέτες που θα αποδεχθούν τα παραπάνω και το κόστος συμμετοχής, καλούνται να
καταθέσουν το ποσό των 2.200,00€ μέχρι τις 30/11/2018 , στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ.,
προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους. Δεδομένου του περιορισμένου χώρου του
περιπτέρου του ΕΟΤ, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις δηλώσεις συμμετοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην έκθεση είναι η εμπρόθεσμη
πληρωμή του σχετικού κόστους και η εξόφληση τυχόν προηγούμενων οφειλών σας στον
ΕΟΤ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ. κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Αccount Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No

: 261800

IBAN

: GR1401000240000000000261800

SWIFT

: BNGRGRAA

Στη συνέχεια, κάθε συνεκθέτης οφείλει να αποστείλει το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης
μέσω τραπέζης στο email (meimaroglou_a@gnto.gr ), προς ενημέρωση κατόπιν του αρμοδίου
Τμήματος του Ε.Ο.Τ. για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Για την καλή εκπροσώπηση της περιοχής ή της εταιρείας σας, παρακαλούμε να φροντίσετε
για την καθημερινή παρουσία εκπροσώπου-ων σας στο περίπτερό σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της

έκθεσης και τη διάθεση ικανοποιητικού αριθμού πληροφοριακού υλικού (έντυπα, CD, χάρτες, κ.λπ.).
Επί πλέον πληροφορίες για όλους τους συνεκθέτες :


Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:



23, 24 and 25 January: from 10 a.m. to 7 p.m.

 23, 24 and 25 January- Only trade visitors
 26 and 27 January- Open to general public and trade visitors
Η μεταφορά του έντυπου υλικού των συνεκθετών γίνεται με ευθύνη αυτών την παραμονή έναρξης
της έκθεσης. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη παρουσία
αντιπροσώπου σας στον εκθεσιακό χώρο στις 22/1/2019, αρμόδιο για τη μεταφορά και τακτοποίηση
του έντυπου υλικού σας στο περίπτερό σας.
Η διεύθυνση του εκθεσιακού χώρου είναι:
Feria de Madrid
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION STAND

ΙFEMA Feria de Madrid
Av. Partenón, 5, 28042 Madrid, España
Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία για την έκθεση μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο
της διοργανώτριας εταιρείας http://www.ifema.es/fitur_06/Informacion_general/.
Για πληροφορίες πριν τη λειτουργία της Έκθεσης, οι συνεκθέτες μας μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Εκθέσεων (κα Μειμάρογλου, τηλ. 210 8707814).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Ε.Ο.Τ. Γαλλίας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Δ/νσης
ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ακριβές αντίγραφο
Κατερίνα Μειμάρογλου

