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ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση VAKANTIEBEURS 2019»
-Oυτρέχτη Ολλανδίας (09-13 Ιανουαρίου 2019).
Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα συμμετάσχει στη διεθνή
Τουριστική Έκθεση «VAKANTIEBEURS 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη
Ουτρέχτη της Ολλανδίας από 09-13 Ιανουαρίου 2019.
Η παραπάνω έκθεση διοργανώνεται από την VNU EXHIBITION EUROPE BV
(www.vakantiebeurs.nl) και θα λειτουργήσει στον εκθεσιακό χώρο JAARBEURSPLEIN
(Tax. Δ/νση: Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein,3521 AL Utrecht–NETHERLANDS), ο
οποίος ευρίσκεται απέναντι από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουτρέχτης.
Το Ελληνικό περίπτερο θα βρίσκεται στην αίθουσα 7(Ηαll 7–αριθμός περιπτέρου D010).
Η πρώτη ημέρα λειτουργίας της παραπάνω Έκθεσης (10.01.2019) είναι
προγραμματισμένη για επισκέψεις επαγγελματιών του Τουρισμού (Τ/Ο, εκπροσώπους
Τουριστικών Οργανισμών, Γραφείων-Πρακτορείων, Δημοσιογράφων) και από τη
δεύτερη ημέρα λειτουργίας της η Έκθεση είναι ανοιχτή και για το κοινό.
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 παραπάνω Έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 €(μονό
περίπτερο) και των διπλών περιπτέρων στις 5.000,00€ .
Το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό και κάθε συν-εκθέτης θα εμφανίζεται μέσα σ’ αυτό μόνο με
την προβολή του λογοτύπου (logo) της επιχείρησής του και την αναγραφή της επωνυμίας
του.
Όλοι οι συν-εκθέτες που θα αποδεχθούν τα παραπάνω και το κόστος συμμετοχής, καλούνται
να καταθέσουν τα αντίστοιχα ποσά στον παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο
μέχρι 30/11/2018 :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθ. Βενιζέλου 21,
Ταχ.κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Αccount Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No : 261800
IBAN : GR1401000240000000000261800
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SWIFT : BNGRGRAA
Στη συνέχεια, κάθε συν-εκθέτης οφείλει να αποστείλει το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης
(υπ ́οψιν κ. Κατερινα Μειμαρογλου) προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ.
για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου ( Οικονομικές Υπηρεσίες ΕΟΤ).
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 συν-εκθετών του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με δική σας ευθύνη, να
βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση της αποθήκης της εταιρείας, που βρίσκεται στον
εκθεσιακό χώρο και αναλαμβάνει την περαιτέρω μεταφορά του στα περίπτερα των
εκθετών.
Α ) Η εταιρεία παραλαβής του υλικού, της φύλαξης του και της διανομής του στα
καθορισμένα περίπτερα είναι η: DB Schenker.
Phone +31(0)30 410 04 50
Email : jaarbeurs.nl@dbschenker.com
H αποστολή του υλικού θα πρέπει να γίνει στην παρακάτω δ/νση:
Consignee: Schenker Logistics Nederland B.V. c/o Jaarbeurs
Entrance: van Zijstweg 21, Route 100 Building 37 –door 120 3521 AB Utrecht
The Netherlands To the attention of: < Name of participator >
c/o <Name of event VAKANTIEBEURS>
<Hall 7/ Booth No.B010>
<Phone number and name contact>
Παρακαλούμε να φροντίσετε να ενημερώσετε τη μεταφορική εταιρεία που θα αναλάβει
τη μεταφορά του υλικού σας από την Ελλάδα να έρθει σε επαφή με την παραπάνω
εταιρεία για συνεννόηση, σχετικά με την πληρωμή του τμήματος της φύλαξης και
μεταφοράς του υλικού στον εκθεσιακό χώρο, έως την παράδοσή του στο Ελληνικό
περίπτερο (συν.1).
H πληρωμή πρέπει να έχει γίνει πριν φθάσει το υλικό σας στον εκθεσιακό χώρο, διαφορετικά
το υλικό σας δεν θα παραδοθεί στο περίπτερο του ΕΟΤ.
Για τη διευκόλυνση σας σας επισυνάπτουμε το συνημμένο αρχείο με τις γενικές οδηγίες και
τον τιμοκατάλογο της εταιρείας για το 2019.
Είναι απαραίτητά η μεταφορική εταιρεία που θα αναλάβει την μεταφορά του υλικού
σας να μελετήσει το συνημμένο, καθώς η τελευταία του σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ετικέτα που μπορεί να επικολληθεί επάνω στις συσκευασίες με το πληροφοριακό υλικό προς
αποστολή.
Β) Κάρτες εισόδου : Η διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης σταμάτησε να προμηθεύει το
Γραφείο Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών με επαρκή κάρτες εισόδου (badges) για όλους τους
συμμετέχοντες.
Κατόπιν αυτού, ο ΕΟΤ δύναται να προμηθεύσει τους συνεκθέτες μόνο ΜΙΑ (1) κάρτα
Εισόδου ανά περίπτερο/ συνεκθέτη, ανά ημέρα.
Οι 5 κάρτες εισόδου, συνολικά για όλες τις ημέρες της Έκθεσης, μπορείτε να τις παραλάβετε
από το περίπτερο του ΕΟΤ στην έκθεση την Δευτέρα 08/01/2019,
από τις 15:00-17:00. (Αρμόδιος: κ. Σωτήρης Βαρδάκης, Τηλ. 003120-6248786
ή από το γραφείο του ΕΟΤ:Rokin93, 1012 KM, AMSTERDAM).
Για επιπλέον κάρτες εισόδου το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 45,00€, για όλες τις
ημέρες λειτουργίας της έκθεσης ή 8,68€ για μια ημέρα και μπορείτε να τις
προμηθευθείτε από το Γραφείο οργάνωσης της έκθεσης, μέσα στον εκθεσιακό χώρο.
Όσον αφορά στη δωρεάν είσοδο μόνο για τις ημέρες των επαγγελματιών, 09 και 10
Ιανουαρίου 2019 μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή με τα στοιχεία σας στο
παρακάτω link http ://www.vakantiebeurs.nl/en/Bezoeker/Vakbeurs. Aspx (έναρξη
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ηλεκτρονικών εγγραφών από τις 20 Νοεμβρίου 2019) ή με κωδικό που θα σας αποσταλεί
ηλεκτρονικά από το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών, τον οποίο θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε
μέσω του ίδιου link.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:
Wednesday 9 January (The Wednesday is for professionals from the industry only.) 10.00 AM-5.30 PM
Thursday 10 January

10.00 AM-5.30 PM

Friday 11 January

10.00 AM-5.30 PM

Saturday 12 January

10.00 AM-8.00 PM

Sunday 13 January

10.00 AM-5.30 PM

*'Night at the Vakantiebeurs': New this year is the fact that the Vakantiebeurs stays open extra
late on the Saturday, with an attractive programme of activities, great food and beverages, and
multi-cultural entertainment.
Τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία, πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
Έκθεσης, οι συν-εκθέτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών στο
Άμστερνταμ ή να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα της Έκθεση
http://www.vakantiebeurs.nl/en/Exposant.aspx.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Κατερίνα Μειμάρογλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Διεύθυνσης
Τμήμα Εκθέσεων
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