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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στις διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού στη Μόσχα Ρωσίας :
«Ι.Τ.Μ. (ΙΝΤΟURMARKET) 10 -12/03/2017» και « Μ.Ι.Τ.Τ. 13-15/03/2018» .
Σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, όπως κάθε χρόνο, θα
συμμετάσχει στις παρακάτω διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθούν στη
Μόσχα της Ρωσίας :
Ι.Τ.Μ. (ΙΝΤΟURMARKET) από 10 έως 12 Μαρτίου 2018
Η έκθεση πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο ΙΕC CROCUS EXPO MOSCOW (Travel
directions) 65-66 km Moscow ring road. Διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης είναι η
EXPOTOUR ltd (24, Furmanny per., Moscow, 105062, Russia).
Το Ελληνικό περίπτερο ευρίσκεται στην αίθουσα 2, αριθ. 6. (Pavillion 2 Hall 6)
H πρόσβαση από τη Μόσχα προς τον εκθεσιακό χώρο γίνεται μέσω του σταθμού metro
ΜΥΑΚΙΝΙΝΟ (underground station).
To κόστος συμμετοχής στην παραπάνω έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€.
Το κόστος συμμετοχής σε διπλό περίπτερο ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€. Για
Ελληνικές Περιφέρειες και Ο.Τ.Α. που υποχρεούνται στην καταβολή ΕΑΑΔΗΣΥ και λοιπών
φόρων το κόστος συμμετοχής διπλού περιπτέρου (συμβατικό κόστος) ανέρχεται στο
ποσό των 3.915,26€.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό συνεκθετών, που δεν επιθυμούν να
έχουν κανονικό περίπτερο, να συμμετάσχουν στην ΄Εκθεση με μικρό τραπέζι και 3-4
καρέκλες, στο εσωτερικό του περιπτέρου, με κόστος 500,00€.
Μ.Ι. Τ. Τ. από 13 έως 15 Μαρτίου 2018
Η έκθεση πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο EXPOCENTRE KRASNAYA PRESNYA ,
Krasnopresnenskaya Nab. 14, 123100 MOSCOW, RUSSIA (www.mitt.ru).
Διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης είναι η Αγγλική εταιρεία Ι.Τ.Ε. (Ιnternational Trade &
Exhibitions – U.K.).
To Eλληνικό περίπτερο ευρίσκεται στην αίθουσα 2.1. (Pavillion 2 Hall 1)
To κόστος συμμετοχής στην παραπάνω έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€. Για
Ελληνικές Περιφέρειες και Ο.Τ.Α. που υποχρεούνται στην καταβολή ΕΑΑΔΗΣΥ και λοιπών
φόρων το κόστος συμμετοχής (συμβατικό κόστος) ανέρχεται στο ποσό 3.262,72.
Το κόστος συμμετοχής σε διπλό περίπτερο ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€. Για
Ελληνικές Περιφέρειες και Ο.Τ.Α. που υποχρεούνται στην καταβολή ΕΑΑΔΗΣΥ και λοιπών
φόρων το κόστος συμμετοχής (συμβατικό κόστος) ανέρχεται στο ποσό των 6.525,45€.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό συνεκθετών, που δεν επιθυμούν να
έχουν κανονικό περίπτερο, να συμμετάσχουν στην ΄Εκθεση με μικρό τραπέζι και 3-4
καρέκλες, στο εσωτερικό του περιπτέρου, με κόστος 1.000,00€.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Στο κόστος συμμετοχής και στις δύο παραπάνω Εκθέσεις περιλαμβάνεται η ενοικίαση
χώρου περίπου 6 τ.μ. , η επίπλωση του περιπτέρου, η χρήση wi-fi, αποθηκευτικός χώρος,
εγγραφή στον επίσημο κατάλογο εκθετών, καθημερινός καθαρισμός περιπτέρου.
Τα περίπτερα του Ε.Ο.Τ. σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού είναι λιτά και
κάθε συνεκθέτης θα εμφανίζεται στο χώρο του (εντός του Ελληνικού περιπτέρου)
μόνο με το λογότυπο και την επωνυμία του.
Όποιοι αποδεχθούν τα παραπάνω, ανάλογα με την έκθεση που επιθυμούν να
συμμετάσχουν, καλούνται να καταθέσουν το ποσό συμμετοχής τους στον
παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι 31.01.2018 :
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 συνεκθέτης οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά το αποδεικτικό
εξόφλησης της συμμετοχής του (fotopoulou_a@gnto.gr) και η Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. ταχυδρομικώς θα σας αποστείλει τα σχετικά τιμολόγια.
Καμμία συμμετοχή δεν θεωρείται οριστική αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η οφειλή σας.
Διεύθυνση του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και Κ.Α.Κ.
UL. SPIRIDONOVKA , 14
121 069 Moscow, Russia
Tel. : 00 74 95 5393870
Προϊστάμενος Γραφείου : κ. Ευσταθίου Πολύκαρπος.
Πληροφορίες για τις Εκθέσεις : κ. Μαυρομάτης Γιώργος.
Για θέματα που αφορούν στην καλή εκπροσώπηση σας κατά τη διάρκεια λειτουργίας
των εκθέσεων, αποστολή του διαφημιστικού εντύπου υλικού στους εκθεσιακούς
χώρους και στον εκτελωνισμό αυτού, ο Ε.Ο.Τ. δε φέρει ουδεμία ευθύνη.
Για το ωράριο λειτουργίας και τις παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια και των δύο
εκθέσεων
θα ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Έκθεσης
http://www.mitt.ru/en-GB
https://www.itmexpo.ru/en/visit/time/
Τέλος για τις κάρτες εισόδου και τον τρόπο παραλαβής τους αρμόδιο είναι το Γραφείο
Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και Κ.Α.Κ. από το οποίο θα έχετε συνεχή πληροφόρηση.
Καλή επιτυχία σε όλους.
Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΓΑΝΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Ως συνημμένος πίνακας
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ/ΣΗ
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