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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού INWETEX-CIS Travel Market 2018

Saint Petersburg – Russia 04 έως 05/10/2018.
Η διεθνής έκθεση INWETEX-CIS Travel Market 2018 θα πραγματοποιηθεί από 04 έως 05
Οκτωβρίου 2018 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στον εκθεσιακό χώρο LENEXPO
Exhibition Complex.
Στην παραπάνω έκθεση θα συμμετάσχει ο Ε.Ο.Τ. με περίπτερο 60 τ.μ. , στο χώρο του
οποίου μπορούν να φιλοξενηθούν Ελληνικές Περιφέρειες και Έλληνες Επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του Τουρισμού.
Το κόστος συμμετοχής στην παραπάνω Έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης χώρου 7 τ.μ. για κάθε συνεκθέτη
ξεχωριστά, η επίπλωση του περιπτέρου, χρήση Wi-Fi , ασφάλεια του περιπτέρου,
αποθηκευτικός χώρος,
εγγραφή στον επίσημο κατάλογο εκθετών της έκθεσης,
αναγραφή της επωνυμίας κάθε επιχείρησης στο χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. με τον
ίδιο τύπο γραμματοσειράς για όλους τους συνεκθέτες και καθαρισμός.
Όλοι οι συνεκθέτες θα έχουν την ίδια εμφάνιση και καμμία περιττή διακόσμηση,
φωτογραφία ή άλλο διακοσμητικό στοιχείο δεν επιτρέπεται να ενσωματωθεί στο χώρο που
θα έχει τοποθετηθεί κάθε συνεκθέτης εντός του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής (σχετικό έντυπο αίτησης συνοδεύει την παρούσα ενημέρωση)
πρέπει να σταλούν συμπληρωμένες ηλεκτρονικά ΑΜΕΣΑ στη διεύθυνση :
meimaroglou_α@gnto.gr
Kaμμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από
αποδεικτικό κατάθεσης του συνολικού κόστους συμμετοχής σας στον παρακάτω
λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ.κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Αccount Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No
: 26180-0
IBAN
: GR1401000240000000000261800
SWIFT
: BNGRGRAA
Στη συνέχεια , το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των 1.000,00€ στην Τράπεζα,
κάθε συνεκθέτης οφείλει να το στείλει με τηλεομοιoτυπία (fax) στο Νο. 210-64.66.091 υπ’

όψιν κας Aικατ. Μεϊμάρογλου , προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ., για
την έκδοση στη συνέχεια του σχετικού τιμολογίου.
Καμμία συμμετοχή δεν θεωρείται οριστική αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η παραπάνω
οφειλή.
Επι πλέον πληροφορίες για όλους τους συνεκθέτες :

Η Έκθεση θα λάβει χώρα στον Εκθεσιακό χώρο:
LΕΝΕΧΡΟ Exhibition Complex,
Bolshoy Prospect 103. Vasilievskiy ostrov.
St. Petersburg, Russia, 199106
και το Ελληνικό περίπτερο θα ευρίσκεται στην αίθουσα 7.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site
http://www.restec.ru/exhibitions/featured/travelexpo/inwetex.en.html

της

Έκθεσης:

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 (έντυπα, χάρτες, κλπ.).
Η αποστολή του διαφημιστικού εντύπου υλικού των συνεκθετών στην INWETEX-CIS 2018
γίνεται με δική σας ευθύνη, απ’ ευθείας στον εκθεσιακό χώρο στη διεύθυνση της Έκθεσης
(όπως αναφέρεται ανωτέρω).
Όλοι οι συνεκθέτες υποχρεούνται να επισκευθούν την παραμονή της έναρξης λειτουργίας
της Έκθεσης τον εκθεσιακό χώρο, προκειμένου να φροντίσουν την τακτοποίηση των
ενημερωτικών-διαφημιστικών εντύπων τους.
Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης,
όπως επίσης και για τις κάρτες ελευθέρας εισόδου, όλοι οι συνεκθέτες μας μπορούν να
απευθύνονται όπως κάθε χρόνο στο Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ρωσίας & ΚΑΚ (Προϊστάμενος : κ.
Πολύκαρπος Ευσταθίου).
Γραφείο ΕΟΤ Ρωσίας & ΚΑΚ
121 069 Moscow,
ul. Spiridonovka, 14, Russia
Tel : 007 495 539 3870, 007 495 539 3872
Fax : 007 495 539 3871
E-mail : info@gnto.ru
Ο Αναπλ/της Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
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