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ΑΘΗΝΑ 13.12.2018
Α.Π. 15117
ΠΡΟΣ: ΠΔ

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση «HOLIDAY WORLD 2018» (Πράγα
Τσεχίας).
Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα συμμετάσχει στη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση «HOLIDAY WORLD 2018», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη
Πράγα της Τσεχίας από τις 15- 18/2/2018
H έκθεση διοργανώνεται από την «INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.» με στοιχεία
επικοινωνίας:
 Website : http://www.holidayworld.cz/en/
 E-mail : M.Benesova@incheba.cz
Tel: +420 220 103 491
Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε :
http://www.holidayworld.cz/en
(Prague Exhibition Grounds Holešovice)
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:
Πέμπτη 15/2/2018 : 9.30 πμ - 6.00 μμ
Παρασκευή16/2/2018: 9.30 πμ - 6.00 μμ
Σάββατο 17/2/2018: 9.30 πμ - 6.00 μμ
Κυριακή 18/2/2018: 9.30 πμ - 5.00 μμ
Με την παρούσα θέλουμε να γνωρίσουμε προς όλους τους ενδιαφερόμενους που θα
συμμετέχουν μέσω του Ελληνικού περιπτέρου τα παρακάτω :
Το κόστος συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση HOLIDAY WORLD 2018 ανέρχεται στο ποσό των
2.400,00€
 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 τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση χρηματικά ποσά, στον
παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι : 10/1/2018
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 συν-εκθέτης οφείλει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης με email : meimaroglou_a@gnto.gr ή με fax: 210-64.66.091 προκειμένου να κατοχυρωθεί η
συμμετοχή σας, για την οποία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
Για την καλή εκπροσώπηση σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την καθημερινή
παρουσία εκπροσώπου 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 βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο
μία μέρα νωρίτερα.
Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία πριν τη λειτουργία της Έκθεσης, οι συνεκθέτες μας
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης κα Αίκ.
Μειμάρογλου τηλ. 210/87070814, & e-mail: meimaroglou_a@gnto.gr
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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