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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση
VAKANTIEBEURS 2022 (Ουτρέχτη, 13-16/1/2022)
Ο ΕΟΤ πρόκειται να συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση
“VAKANTIEBEURS”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 16 Ιανουαρίου 2022 στην
Ουτρέχτη Ολλανδίας.
Με την παρούσα πρόσκληση, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ως
συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ανωτέρω Έκθεση ότι το κόστος συμμετοχής με
μονό booth ανέρχεται σε 2.000 €. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για
κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά: ενοίκιο, κατασκευή, αποθηκευτικός χώρος, καθαρισμός,
αναγραφή επωνυμίας σε κάθε περίπτερο. Το ύφος των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό και
για λόγους αισθητικής ομοιομορφίας και ταυτότητας δεν επιτρέπεται να ενσωματώνουν οι
συνεκθέτες στους χώρους τους δικές τους κατασκευές, φωτογραφίες, οθόνες προβολής ή
άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και το κόστος συμμετοχής καλούνται
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ. (www.gnto.gov.gr
ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021. Σε συνέχεια της αίτησης
συμμετοχής και εφόσον έχουν λάβει γραπτή επιβεβαίωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στο
περίπτερο του Ε.Ο.Τ., παρακαλούνται να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό στον παρακάτω
λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και να
αποστείλουν το έντυπο αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
exhibitions@gnto.gr, προς ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος του Ε.Ο.Τ. για την έκδοση
του σχετικού τιμολογίου. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα φέρει οπωσδήποτε συμπληρωμένη
την αιτιολογία κατάθεσης ως εξής: «Ενοίκιο VAKANTIEBEURS 2022 Ολλανδίας –ΑΦΜ και
επωνυμία συνεκθέτη».
1

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην έκθεση είναι η εμπρόθεσμη
πληρωμή του σχετικού κόστους και η εξόφληση των προηγούμενων οφειλών σας στον
ΕΟΤ στα παρακάτω στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 10250, ΑΘΗΝΑ
Αccount Holder: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Account No: 261800
IBAN: GR1401000240000000000261800
SWIFT: BNGRGRAA
Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία εκπροσώπου στο booth καθ’
όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Είναι σκόπιμη η διάθεση μόνο του απαραίτητου αριθμού
πληροφοριακού υλικού σε φυσική μορφή (π.χ. έντυπα, χάρτες κ.λπ.) ενώ προτείνεται η
χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ανέπαφων συναλλαγών για τον περιορισμό της διασποράς
του COVID-19.
Το έντυπο πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με δική
τους ευθύνη, να βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση της έκθεσης, την παραμονή έναρξης,
ήτοι 12 Ιανουαρίου 2022, απ’ όπου και θα γίνει η παραλαβή του από εκπρόσωπο του
συνεκθέτη:
VAKANTIEBEURS 2022
Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht–NETHERLANDS
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION STAND
Σημαντικές πληροφορίες:
- Η 12/1/2022 που αναγράφεται στο site της έκθεσης αφορά Trade και Congress day.
-Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.
- Η ιστοσελίδα της Έκθεσης είναι: https://www.vakantiebeurs.nl/exposanten/en/
- Ο αριθμός των περιπτέρων συνεκθετών ενδέχεται να είναι περιορισμένος σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη και θα τηρηθεί προτεραιότητα βάσει των δηλώσεων συμμετοχής.
- Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει περαιτέρω τις διαθέσιμες θέσεις συνεκθετών,
εφόσον επιβληθούν νέοι περιορισμοί από τους διοργανωτές, καθώς και να διαθέσει αλλού
τη θέση συνεκθέτη που δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το κόστος συμμετοχής.
- Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους, οφείλουν να λάβουν
υπόψη τους υφιστάμενους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.
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- Οι συνεκθέτες οφείλουν να μεριμνήσουν για τα ατομικά μέσα προστασίας τους από τον
κορονοϊό, ήτοι να διαθέτουν μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης, ατομικό
απολυμαντικό χεριών κ.λπ..
- Οι συνεκθέτες με την αίτηση συμμετοχής τους συναινούν στην επεξεργασία των
δεδομένων που εισάγουν, σύμφωνα με την πολιτική της διοργανώτριας εταιρίας.
Τέλος, για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία της Έκθεσης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 8707 011 (κ. Μιχαήλ
Αλφαρά, υπεύθυνο της έκθεσης) ή στο 0031 -20 6248786 - holland@visitgreecebenelux.nl
(κ. Αγγελική Τζίφα, Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ολλανδίας – Κάτω χωρών). Εναλλακτικά, δύνανται να
επικοινωνούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής του Τμήματος Εκθέσεων:
exhibitions@gnto.gr.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα ακολουθήσει συμπληρωματική ενημέρωση
σχετικά με τις οδηγίες από τους διοργανωτές που θα αφορούν στα μέτρα αντιμετώπισης
για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία!
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μ. ΑΛΦΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων
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