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ΑΘΗΝΑ 30/3/2018
Α.Π. 4405
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στη 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού KOTFA 2018 στη Σεούλ
Νότιας Κορέας (14-17/06/2018).
Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα συμμετάσχει με περίπτερο
90τμ, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «KOTFA 2018», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην
πόλη της Σεούλ της Νότιας Κορέας από 14 έως 17 Ιουνίου 2018.
H έκθεση διοργανώνεται από την «KOTFA Co., Ltd» KOTFA Bldg. 3, Sogong-ro 4-gil, Junggu, Seoul, Korea ( : +82-2-757-6161,
: +82-2-757-6089 – E-mail :
kotfa1986@naver.com / URL : www.kotfa.co.kr).
Το Ελληνικό περίπτερο θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο COEX – “A” Hall, 1st Floor, Seoul,
513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu Seoul 06164, Korea
με ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι για όλες τις ημέρες 10.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.
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 για μονό περίπτερο στο ποσό
των 1.500€ για μονό περίπτερο (3.000€ για διπλό).
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 αποστείλουν την συνημμένη δήλωση συμπληρωμένη και στη συνέχεια
καταθέσουν το ποσό των 1.500,00€ (ή 3.000€ για διπλό) στον παρακάτω λογαριασμό του
Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι 25.5.2018 :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,
Ελευθ. Βενιζέλου 21, Ταχ.κωδ. 10250 ΑΘΗΝΑ.
Αccount Holder : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No : 261800
IBAN : GR1401000240000000000261800
SWIFT : BNGRGRAA
Κατόπιν, κάθε συνεκθέτης οφείλει να αποστείλει το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης στο
λογαριασμό μας στην Τράπεζα με τηλεομοιοτυπία (fax) στο Νο. 210-64.66.091 ή
ηλεκτρονικά στο alfaras_m@gnto.gr , προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ.
(υπ΄όψιν κ. Κ. Αλφαρά) για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου .

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 συνεκθετών του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με δική σας ευθύνη, να βρίσκεται στον
εκθεσιακό χώρο μία μέρα νωρίτερα (12/6/2018).
Τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία, πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης,
οι συνεκθέτες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μιχαήλ Αλφαρά, τηλ: 2108707005 &
email : alfaras_m@gnto.gr.
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Συν : 1 σελίδα (δήλωση συμμετοχής)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
HATTA
ΞΕΕ
ΓΕΠΟΕΤ
ΗΑPCO
13 Περιφέρειες
Ένωση Ξενοδόχων Αττικής
Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
Σ.Ε.Τ.Ε.
Π.Ο.Ξ.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΓΑΝΑΣ
Ακριβές αντίγραφο
Μ. Αλφαράς

'info@grhotels.gr'; 'hatta'; 'e.dermesioti@pkm.gov.gr'; 'a.gaitanaki@pkm.gr'; 'evangeliasofroni@gmail.com';
'Dimitris T.'; 'e.moshou@pste.gov.gr'; 'Paschalidis Dimitris'; 'e.katsarou@thessaly.gov.gr';
'v.hroni@thessaly.gov.gr'; 'tourism-lassithi@crete.gov.gr'; 'e.kalampoka@php.gov.gr';
'invest.in.peloponnese@gmail.com'; 'antip-tourismou@pamth.gov.gr'; 'grafeio.pde@pde.gov.gr';
'd.maratou@pde.gov.gr'; 'pin@pin.gov.gr'; 'elenidimopoulou@patt.gov.gr'; 'gperatt@patt.gov.gr';
'info@pdm.gov.gr'; gram.pkr@crete.gov.gr;
info@tha.gr; pressoffice@n-skiathos.gr; antip-tourismou@pamth.gov.gr; tourism-heraklion@crete.gov.gr;
dnsi_tourismou@pin.gov.gr; a.gaitanaki@pkm.gov.gr; invest.in.peloponnese@gmail.com;
v.barka@php.gov.gr; info@poet.gr; aha@all-athens-hotels.com; info@tha.gr; hapco@hapco.gr;

info@lth.gr; touristguideofgreece@hotmail.com; t.chartomatsidis@filostravel.gr;
etdyma@gmail.com;promotion@kavalagreece.gr; s.markakis@minoan.gr
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Γενική Διεύθυνση Προβολής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Διεύθυνσης

