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Α.Π. 703
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση FIETS EN WANDELBEURS 2019
(01 – 03/03/2019 Ουτρέχτη - Ολλανδία ).
Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα συμμετάσχει στη διεθνή Τουριστική
Έκθεση «FIETS EN WANDELBEURS 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί 01 – 03/03/2019 στην Ουτρέχτη
της Ολλανδίας.
H έκθεση θα λειτουργήσει στο εκθεσιακό κέντρο της Ουτρέχτης (JAARBEURS UTRECHT)
Jaarbeursplein, 3521 AL UTRECHT NETHERLANDS
Το Ελληνικό περίπτερο θα βρίσκεται στην αίθουσα 3 (Ηαll 3 – aριθμός περιπτέρου Νο……).
Με την παρούσα θέλουμε να γνωρίσουμε προς όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν μέσω
του Ελληνικού περιπτέρου στην παραπάνω έκθεση, τα παρακάτω:
Το κόστος συμμετοχής στην Έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 1.000€ - μονό περίπτερο).
Το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό και κάθε συνεκθέτης θα εμφανίζεται μέσα σ’ αυτό μόνο με την
προβολή του λογοτύπου (logo) της επιχείρησής του και την αναγραφή της επωνυμίας του.
Όλοι οι συνεκθέτες που θα αποδεχθούν τα παραπάνω και το κόστος συμμετοχής, καλούνται να
καταθέσουν το ποσό των 1.000 € στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι
10/2/2019:
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 στο
λογαριασμό μας στην Τράπεζα προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ. (υπ΄όψιν κ. Μιχ.
Αλφαρά) για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι καθημερινώς από 10:00 έως 17:00.
Για την καλή εκπροσώπηση της περιοχής ή του γραφείου σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την
καθημερινή παρουσία εκπροσώπου-ων σας στο περίπτερό σας και τη διάθεση ικανοποιητικού αριθμού
πληροφοριακού υλικού
Το έντυπο πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με δική σας ευθύνη, να
σας παραδοθεί την παραμονή της έναρξης λειτουργίας της έκθεσης (28/02/2019) στο χώρο του

Ελληνικού περιπτέρου και να τακτοποιηθεί, με δική σας ευθύνη επίσης, στις αποθήκες του περιπτέρου και
στα δικά σας stands.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή του έντυπου διαφημιστικού υλικού, εφόσον αφορά πακέτα
βάρους έως 23kg στην εξής διεύθυνση:
JAARBEURS EXHIBITION HALLS
CANON POST & REPRO
FIETS en WANDELBEURS
Attn: exhibitors name, contact person and telephone number
Hall and booth number exhibitor
VAN ZIJSTWEG 21, route 100
3521 CA Utrecht
THE NETHERLANDS
H Jaarbeurs aναλαμβάνει τη μεταφορά των πακέτων στο stand του ΕΟΤ, την τελευταία ημέρα κατασκευής
του περιπτέρου. Σε περίπτωση καθυστερημένης αποστολής, τα παραδίδει τις βραδινές ώρες στο stand
κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Είναι επίσης δυνατόν ο συνεκθέτης να παραλάβει ο ίδιος την αποστολή του
στην αποθήκη της εταιρείας Canon Post & Repro, από Δευτέρα 25/1 έως Παρασκευή 1/3, από τις 08:30
έως τις 17:00 (τα γραφεία βρίσκονται στο Hall 7).
Tηλ. Canon Post & Repro : 0031 (0)30 295 5242
Τα έξοδα αποθήκευσης και παράδοσης στο περίπτερο είναι € 10.00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για
ένα (1) πακέτο. Τα επιπλέον πακέτα της ίδιας αποστολής, χρεώνονται €5.00 (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.). Τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να πληρωθούν προκαταβολικά, αλλά μόνο επιτόπου, με φορητό
μηχάνημα συναλλαγών και χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
Παλέτες υλικών πάνω από 23 kg, θα πρέπει να αποσταλούν στην εταιρεία Schenker Logistics
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε από πριν με την παραπάνω εταιρεία, για να
συνεννοηθείτε σχετικά με την αποστολή:
Schenker Logistics Nederland B.V. .
T +31 (0)30 410 04 50
E-mail: salesfair@dbschenker.com
Παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες πληροφορίες για την αποστολή υλικού.
Τις κάρτες εισόδου για την Έκθεση, μπορείτε να τις παραλάβετε από το περίπτερο του ΕΟΤ στην έκθεση στις
28 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 14.00-18.00. Για κάθε συνεκθέτη έχει εξασφαλιστεί μια(1) δωρεάν κάρτα
εισόδου.
Η συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην έκθεση «FIETS EN WANDELBEURS 2019» πραγματοποιείται με μέριμνα της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. και του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών με έδρα στο Άμστερνταμ ( Τηλ.
003120-6248786,
Ταχ.
Δ/νση
Rokin
93
1012
AMSTERDAM
–
NETHERLANDS,
e-mail:
director@visitgreecebenelux.nl).
Τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία, πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης, οι συνεκθέτες
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών στο Άμστερνταμ ή να επισκεφθούν την
ηλεκτρονική σελίδα της Έκθεσης http://www.hicle-events.com/index.php/en/home/fwb/fwb-nl
Καλή επιτυχία σε όλους.
Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γενική Διεύθυνση Προβολής
Γραφείο Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο. Τ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Διεύθυνσης

