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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στην Τουριστική Έκθεση SALON DES VACANCES 2018
(01 – 04/02/2018 Βρυξέλλες - Βέλγιο ).
Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα συμμετάσχει στη διεθνή
Τουριστική Έκθεση «SALON DES VACANCES 2018», η οποία θα πραγματοποιηθεί 01 –
04/02/2018 στις Βρυξέλλες του Βελγίου.
H έκθεση θα λειτουργήσει στο εκθεσιακό κέντρο των Βρυξελλών (ΒRUSSELS EXPO),
Οδός Βelgiёplein/ Place de Belgique, αριθ. 1, 1020 BRUSSEL, BELGIË.
Το Ελληνικό περίπτερο θα βρίσκεται στην αίθουσα 5 (Ηαll 5 – aριθμός περιπτέρου Νο.
5230).
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 Έκθεση ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ
(1.800,00€ - μονό περίπτερο) και των διπλών περιπτέρων στις τρείς χιλιάδες εξακόσια
ευρώ ( 3.600,00€ - διπλό περίπτερο).
Για τις Ελληνικές Περιφέρειες και Ο.Τ.Α. που
υποχρεούνται στην καταβολή ΕΑΑΔΗΣΥ και λοιπών φόρων το κόστος συμμετοχής
(συμβατικό κόστος) διπλού περιπτέρου ανέρχεται στο ποσό των 3.915,26€.
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 καταθέσουν το ποσό των 1.800,00 € ή 3.600,00€– αντίστοιχα - στον
παρακάτω λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι 15. 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 το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης
στο λογαριασμό μας στην Τράπεζα με τηλεομοιοτυπία (fax) στο Νο. 210-64.66.091
προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ. (υπ΄όψιν κ. Α. Φωτοπούλου) για
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι καθημερινώς από 10:00 έως 18:00.

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 σας παραδοθεί την παραμονή της έναρξης λειτουργίας της
έκθεσης (31/01/2018) στο χώρο του Ελληνικού περιπτέρου και να τακτοποιηθεί, με δική
σας ευθύνη επίσης, στις αποθήκες του περιπτέρου και στα δικά σας stands.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή του έντυπου διαφημιστικού υλικού σας στην εξής
διεύθυνση:
BRUSSELS EXPO / Salon des Vacances
PALAIS 5 - STAND DE LA GRÈCE No 5230
PLACE DE LA BELGIQUE 1
1020 BRUXELLES
Belgique
Τις κάρτες εισόδου για την Έκθεση, μπορείτε να τις παραλάβετε από το περίπτερο του ΕΟΤ
στην έκθεση την 31η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15.00-18.00.
Η συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην έκθεση «SALON DES VACANCES 2018» πραγματοποιείται
με φροντίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. και του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών
με έδρα στο Αμστερνταμ ( Τηλ. 0031-20-6248786 Ταχ. Δ/νση Rokin 93 1012 AMSTERDAM
– NETHERLANDS , e-mail : director@visitgreecebenelux.nl).
Τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία, πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
Έκθεσης, οι συνεκθέτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών
στο Άμστερνταμ ή να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα της Έκθεση
http://www.salondesvacances.eu
Καλή επιτυχία σε όλους.
Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΓΑΝΑΣ
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1 σελίδα (συν. στην παρούσα)
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