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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή Ε.Ο.Τ. στη διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Ουκρανίας 28 - 30.03.2018.

«U.I.T.T. 2018» - Kίεβο

Σας γνωρίζουμε ότι από 28 έως 30 Mαρτίου 2018, θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο της
Ουκρανίας, η διεθνής έκθεση Τουρισμού Ukrainian International Travel & Tourism –
U.I.T.T., στην οποία συμμετέχει με περίπτερο 100 τ.μ. ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.
Την παραπάνω έκθεση επισκέπτονται Επαγγελματίες του Τουρισμού (πρώτες ημέρες
λειτουργίας της) και κοινό.
Με την παρούσα θέλουμε να γνωρίσουμε προς όλους τους ενδιαφερόμενους να
συμμετάσχουν στο Ελληνικό περίπτερο, τα παρακάτω :
Το κόστος συμμετοχής στην παραπάνω ΄Εκθεση ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00€
(μονό περίπτερο) και των διπλών περιπτέρων στο ποσό των 5.000,00€. Για Ελληνικές
Περιφέρειες και Ο.Τ.Α. που υποχρεούνται στην καταβολή ΕΑΑΔΗΣΥ και λοιπών φόρων
το κόστος συμμετοχής (συμβατικό κόστος) για μονά και διπλά περίπτερα)
διαμορφώνεται στα ποσά των 3.045,20€ και 5.438,00€ αντίστοιχα.
Επίσης, για
κάποιους συνεκθέτες , που δεν επιθυμούν να έχουν κανονικό περίπτερο, θα δοθεί η
δυνατότητα να συμμετάσχουν με μικρό τραπεζάκι και 3-4 καρέκλες με κόστος
συμμετοχής 700,00€.
Το νέο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό και κάθε συνεκθέτης θα εμφανίζεται στο
χώρο του μόνο με το λογότυπο και την επωνυμία του.
Όποιοι αποδεχθούν τα παραπάνω και το κόστος συμμετοχής, καλούνται να
καταθέσουν το ποσό των 2.800,00€ ή 5.000,00€ - αντίστοιχα – στον παρακάτω
λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι 28.02.2018 :
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
στη δ/νση
fotopoulou_a@gnto.gr το αποδεικτικό εξόφλησης της συμμετοχής του στην Τράπεζα,
και η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών θα εκδώσει σχετικά τιμολόγια.

Καμμία συμμετοχή δεν θεωρείται οριστική αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η παραπάνω
οφειλή.
Επι πλέον πληροφορίες για όλους τους συνεκθέτες
Η διεύθυνση του εκθεσιακού χώρου :
INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE
Brovarskiy prospect 15
KIEV
UKRAINE
Tο Ελληνικό περίπτερο θα ευρίσκεται στο PAVILLION 1.
Διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης είναι η I.T.E. (International Trade & Exhibitions –
U.K.)
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 : κ. Μαυρομάτης Γιώργος
Για θέματα που αφορούν στην καλή εκπροσώπηση σας κατά τη διάρκεια λειτουργίας
της έκθεσης, αποστολή του διαφημιστικού εντύπου υλικού στον εκθεσιακό χώρο και
τον εκτελωνισμό αυτού, ο Ε.Ο.Τ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
Για το ωράριο λειτουργίας και τις παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της U.I.Τ.Τ.
θα ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Έκθεσης.
Τέλος για τις κάρτες εισόδου και τον τρόπο παραλαβής τους αρμόδιο είναι το Γραφείο
Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και Κ.Α.Κ.
Καλή επιτυχία σε όλους.
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