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Αζήλα, 29/05/2019
Α.Π. 6778

: Tζόρα 7-115 21, Αζήλα
: Ι. Γηακαληίδε
: 210-87.07.150
: 210- 64.62.990
: diamantidi_i@gnto.gr

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ.

ΘΔΚΑ : πκκεηνρή ζπλεθζεηώλ ζην πεξίπηεξν ηνπ Δ.Ο.Σ. ζηε Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε ITB ASIA
2019 (ηγθαπνύξε).
αο γλσξίδνπκε όηη ν Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ ζα ζπκκεηάζρεη κε πεξίπηεξν ζηε
Γηεζλή Έθζεζε Σνπξηζκνύ «ΙΣΒ ΑSIA 2019» , ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 16 έσο 18 Oθησβξίνπ
2019 ζηε ηγθαπνύξε.
Με ηελ παξνύζα ελεκεξώλνπκε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νη νπνίνη επηζπκνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ σο ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν ηνπ Δ.Ο.Σ. ζηελ σο άλσ έθζεζε θαη νη νπνίνη ζα
ππνβάιινπλ

εκπξόζεζκα

ηε

δήισζε

ζπκκεηνρήο

(http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/aitisi_dilosis_simetoxis_se_ekth

esi.pdf), όηη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3.000,00 €. ην πνζό απηό
ζπκπεξηιακβάλνληαη: Όια ηα έμνδα ελόο (1) πεξηπηέξνπ, ήηνη: θαηαζθεπή, αζθάιηζε, αζύξκαηε
πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν (Wi-Fi), απνζεθεπηηθόο ρώξνο, θαζαξηζκόο, αλαγξαθή επσλπκίαο θάζε
επηρείξεζεο ζην ρώξν ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ ΔΟΣ.
Σν ύθνο ηωλ πεξηπηέξωλ ηνπ Δ.Ο.Σ. είλαη ιηηό – ρωξίο θακία πεξηηηή δηαθόζκεζε
θαη δελ επηηξέπεη ζε θαλέλαλ ζπλεθζέηε λα ελζωκαηώζεη ζην ρώξν ηνπ δηθέο ηνπ
θαηαζθεπέο, θωηνγξαθίεο ή άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.
Όινη νη ζπλεθζέηεο πνπ ζα απνδερζνύλ ηα παξαπάλσ θαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο, θαινύληαη
λα θαηαζέζνπλ ην πνζό ησλ 3.000,00 € ην αξγόηεξν κέρξη 15.07.2019 ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκό
ηνπ Δ.Ο.Σ.
ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ , Διεπζ. Βεληδέινπ 21, Σαρ. θωδ. 10250, Αζήλα
Αccount Holder : ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΣΟΤΡΗΚΟΤ
Account No

: 261800

IBAN

: GR1401000240000000000261800

SWIFT

: BNGRGRAA

ηε ζπλέρεηα, θάζε ζπλεθζέηεο νθείιεη λα απνζηείιεη ην έληππν απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζηελ
Σξάπεδα κε ηειενκνηνηππία (fax) ζην Λν. 210-64.62.990 πξνο ελεκέξσζε ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο
ηνπ Δ.Ο.Σ. (ππόςε θ. Ι. Γηακαληίδε) γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ.
Γηα λα ζεωξεζεί έγθπξε ε ζπκκεηνρή θαη λα απνθηήζνπλ νη ζπλεθζέηεο ηνλ θωδηθό
πξόζβαζεο

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

έθζεζεο

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνγξακκαηίζνπλ

ηηο

ζπλαληήζεηο ηνπο, ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπλ ην ελνίθην ηνπ πεξηπηέξνπ έωο ηηο 15
Ηνπιίνπ θαη λα καο απνζηείινπλ ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο καδί κε ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο.
ε πεξίπηωζε αθύξωζεο ζπκκεηνρήο ην πνζό απηό δελ επηζηξέθεηαη. εκεηώλεηαη όηη όζν

ζπληνκόηεξα θαηαβάιεηε ην ελ ιόγω πνζό ώζηε λα απνθηήζεηε ηνπο θωδηθνύο
πξόζβαζεο, ηόζν θαιύηεξα ζα κπνξέζεηε λα πξνγξακκαηίζεηε θαη λα πξνεηνηκάζεηε ηηο
εξγαζίεο ζαο.
Γηα ηελ θαιή εθπξνζώπεζε ηνπ θνξέα ζαο παξαθαινύκε λα θξνληίζεηε γηα ηελ θαζεκεξηλή
παξνπζία εθπξνζώπνπ-σλ ζαο ζην πεξίπηεξό ζαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαη ηε δηάζεζε
ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ. Σν έληππν πιεξνθνξηαθό πιηθό ησλ ζπλεθζεηώλ ηνπ
πεξηπηέξνπ Δ.Ο.Σ. ζα πξέπεη, κε δηθή ηνπο επζύλε, λα βξίζθεηαη ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε ηεο
έθζεζεο, ηελ παξακνλή έλαξμεο ηεο έθζεζεο, ήηνη 15.10.2019, απ’ όπνπ θαη ζα γίλεη ε
παξαιαβή ηνπ από δηθό ηνπο εθπξόζωπν:
Sands Expo and Convention Center, Marina Bay Sands, Singapore
Greek National Tourism Organisation
B2 (HALLS D-F)
10 Bayfront Avenue, Singapore 018956
Δπί πιένλ πιεξνθνξίεο γηα όινπο ηνπο ζπλεθζέηεο :


Οη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο είλαη :
16 Oθησβξίνπ: 9.30 π.κ. έσο 18.00 κ.κ
17 Οθησβξίνπ: 9.30 π.κ.- 18.00 κ.κ
18 Οθησβξίνπ: 9.30 π.κ.- 18.00 κ.κ



Σν πεξίπηεξν ηνπ ΔΟΣ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα Β2 ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ.



Κύξηνο δηνξγαλσηήο ηεο έθζεζεο είλαη ε εηαηξεία Messe Berlin (Singapore).



Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην site ηεο έθζεζεο

https://www.itb-asia.com/.

Με ηελ απόθηεζε ησλ θσδηθώλ πνπ ζα ζαο δώζνπλ πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο
ζα κπνξέζεηε λα πξνεηνηκάζεηε ηελ εθπξνζώπεζή ζαο ζην πεξίπηεξν ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ην
εκεξνιόγην εξγαζηώλ ζαο πξνγξακκαηίδνληαο ηηο ζπλαληήζεηο ζαο.
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο, νη ζπλεθζέηεο
ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Σκήκα Δθζέζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ

(θα

Γηακαληίδε Ισάλλα, ηει. 210 8707150, email: diamantidi_i@gnto.gr θαη θν Αιθαξά Μηράιε, ηει: 2108707005 , email: alfaras_m@gnto.gr).
Δπρόκαζηε ζε όινπο ηνπο ζπλεθζέηεο θαιή επηηπρία.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
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ΠΗΛΑΘΑ ΓΗΑΛΟΚΖ
ΑΠΟΓΔΘΣΔ ΘΑΗ ΔΛΔΡΓΔΗΑ
Webmaster
ΑΠΟΓΔΘΣΔ ΓΗΑ ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
ΔΩΣΔΡΗΘΖ ΓΗΑΛΟΚΖ
Γξακκαηεία Γ/λζεο

