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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στη διεθνή Έκθεση Τουρισμού Κ.Ι.Τ.F. (Αλμάτι – Καζακστάν 1820.04.2018).

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ θα συμμετάσχει στη διεθνή
έκθεση Τουρισμού K.I.T.F. 2018.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο Αλμάτι του Καζακστάν, στο εκθεσιακό κέντρο ΑΤΑΚΕΝΤ
ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ CENTER, 42, Timiryazeva str. , Αlmatiy, 050057 Kazakhstan, www.kitf.kz/en/
Διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης είναι η Αγγλική εταιρεία Ι.Τ.Ε. TRAVEL & TOURISM.
To Eλληνικό περίπτερο ευρίσκεται στo pavilion 10.
To κόστος συμμετοχής στην παραπάνω έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 800,00€.
Το κόστος συμμετοχής σε διπλό περίπτερο ανέρχεται στο ποσό των 1.600,00€.
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€.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνεται η ενοικίαση χώρου περίπου 6-7 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, καλούνται να καταθέσουν μέχρι 30.03.2018 το
κόστος συμμετοχής τους στον παρακάτω λογαρισμό του Ε.Ο.Τ. :
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 με τηλεομοιoτυπία (fax) στο Νο.
210-64.66.091 ή ηλεκτρονικά (υπ’ όψιν Κας. Αγγ. Φωτοπούλου) το αποδεικτικό
εξόφλησης της συμμετοχής του, ώστε η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών να εκδώσει
τιμολόγιο.
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 την Έκθεση : κ. Xριστίνα Παντελεήμων.
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. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
Για το ωράριο λειτουργίας και τις παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας
της έκθεσης θα ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Κ.Ι.Τ.F..
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΓΑΝΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Ως συνημμένος πίνακας
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ/ΣΗ
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