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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «NEW YORK TIMES
TRAVEL SHOW 2018» (26-28/1/2018) στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.
Σας γνωρίζουμε ότι από 26 έως 28 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
των Η.Π.Α. η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού “New York Times Travel Show” NYTTS 2018,
στην οποία θα συμμετάσχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με περίπτερο 74 τ.μ.
(αριθμός περιπτέρου: 671) στο οποίο θα φιλοξενήσει συνεκθέτες.
Θα θέλαμε να γνωρίσουμε προς όλους τους ενδιαφερομένους και τις ενδιαφερόμενες που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο περίπτερο του ΕΟΤ, τα παρακάτω:
Το κόστος συμμετοχής στην παραπάνω Έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ και
συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα χώρου (booth) περίπου 7 τ.μ. για κάθε συνεκθέτη
ξεχωριστά, κατασκευή, αποθηκευτικό χώρο, καθαρισμό, εγγραφή στον επίσημο κατάλογο
εκθετών της έκθεσης, αναγραφή της επωνυμίας κάθε επιχείρησης στο χώρο του περιπτέρου
Ε.Ο.Τ. με τον ίδιο τύπο γραμματοσειράς για όλους τους συνεκθέτες.
Όλοι οι συνεκθέτες εντός του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. θα έχουν την ίδια εμφάνιση
και καμία περιττή διακόσμηση, φωτογραφία ή άλλο διακοσμητικό στοιχείο δεν
επιτρέπεται να ενσωματωθεί στο χώρο τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένες τις αιτήσεις
συμμετοχής (το σχετικό έντυπο αίτησης συνοδεύει την παρούσα ενημέρωση), με το όνομα,
την ιστοσελίδα και τα στοιχεία επικοινωνίας (Πλήρης Ταχ. Δ/νση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail)
της εταιρείας, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του/της αντιπροσώπου
τους που θα συμμετάσχει στην έκθεση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vassiliadis_d@gnto.gr
το αργότερο μέχρι τις 25/12/2017.
Όλοι οι συνεκθέτες που θα αποδεχθούν το παραπάνω κόστος συμμετοχής, καλούνται το
αργότερο μέχρι 25 Δεκεμβρίου 2017, να καταθέσουν το ποσό των 4.000,00€ στον
λογαριασμό 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 στείλει το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης στην
Τράπεζα με τηλεομοιoτυπία (fax) στο Νο. 210-64.66.091 υπ’ όψιν κ. Βασιλειάδη, προς
ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ., για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

Καμία συμμετοχή δεν θεωρείται οριστική αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η
παραπάνω οφειλή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ισχύει το σύστημα first come-first served αναφορικά με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, όπερ σημαίνει ότι η αποστολή εκ μέρους σας του αποδεικτικού κατάθεσης του
χρηματικού αντιτίμου συμμετοχής στην Έκθεση σας εξασφαλίζει προτεραιότητα και όχι
μόνο αυτή καθεαυτή η πληρωμή ή η υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Γι’αυτόν, εξάλλου,
το λόγο δεν δίνεται η δυνατότητα ‘προκράτησης’ μέσω της απλής αποστολής της αίτησης
συμμετοχής.


Για τους δημόσιους φορείς μόνο: Προκειμένου να γίνουν οι εκ του νόμου
προβλεπόμενες κρατήσεις κατά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ δυο δημόσιων φορέων,
τα ΝΠΔΔ (ΟΤΑ Α΄και Β’ βαθμού κλπ.) που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην
έκθεση ΝΥΤΤS 2018 με περίπτερο εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ, θα πρέπει να
καταβάλουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού το ποσό των 4350,30 €.*

Το Γραφείο ΕΟΤ Η.Π.Α. θα φροντίσει για την καταχώριση κάθε εταιρίας ή φορέα στην
επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης, προκειμένου να αποσταλούν στους δικαιούχους
αυτόματα οι κωδικοί πρόσβασης με τους οποίους θα δύναται να γίνει:
Α) η διαμόρφωση του εταιρικού προφίλ στην ιστοσελίδα της έκθεσης,
Β) ο προγραμματισμός συναντήσεων και
Γ) συλλογή πληροφοριών για σεμινάρια, ειδικές διοργανώσεις κλπ., που θα
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία πριν και κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, αναφορικά
με τη λειτουργία της έκθεσης, τις κάρτες εισόδου ή την αποστολή, μεταφορά και φύλαξη
του διαφημιστικού εντύπου υλικού, οι συνεκθέτες θα μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο ΕΟΤ Η.Π.Α., στη Νέα Υόρκη και, συγκεκριμένα, στην κ. Δήμη Χρυσάνθου, (τηλ.
001212 4215777 – εσωτερικό 243).

Επιπλέον πληροφορίες για όλους τους συνεκθέτες :
Η Έκθεση θα λάβει χώρα στον Εκθεσιακό χώρο:
Jacob K. Javits Center, NYC
655 W. 34th St, New York, NY 10001, USA
Telephone: +1 212-216-2000
Website: www.javitscenter.com
και το ελληνικό περίπτερο θα βρίσκεται στη θέση 671.
Διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης είναι η The New York Times Company.
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ.
Δημήτρη Βασιλειάδη (στοιχεία επικοινωνίας στην κορυφή του εγγράφου) ή να επισκεφθείτε
το site της Έκθεσης: http://nyttravelshow.com/
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, DVD, χάρτες, κλπ.).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, Χαρτόσημο 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ
Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου και Φόρος 8%.
*

Όλοι οι συνεκθέτες μπορούν να επισκεφθούν την παραμονή της έναρξης λειτουργίας της
Έκθεσης τον εκθεσιακό χώρο προκειμένου να φροντίσουν την τακτοποίηση των
ενημερωτικών-διαφημιστικών εντύπων τους και την καλή εμφάνιση των περιπτέρων τους.
Σε όλους τους συνεκθέτες που αποδέχονται πλήρως τους παραπάνω όρους συμμετοχής
τους στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη ΝΥΤΤS 2018, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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