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ΑΘΗΝΑ, 30/05/2019
Α.Π.:
6866
ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ.

ΘΔΚΑ: Σςμμεηοσή ζςνεκθεηών ζηο πεπίπηεπο ηος Ε.Ο.Τ. ζηην Τοςπιζηική Έκθεζη TOUR
NATUR 2019 (Νηίζελνηοπθ Γεπμανίαρ).
Ο ΕΟΤ θα ζςμμεηάζσει με πεπίπηεπο ζηη Διεθνή Τοςπιζηική Έκθεζη «TOUR NATUR
2019», η οποία θα ππαγμαηοποιηθεί από 6 έως 8 Σεπτεμβρίοσ 2019 ζηο Νηίζελνηοπθ
Γεπμανίαρ. Με ηην παπούζα θέλοςμε να ενημεπώζοςμε όλοςρ όζοςρ ενδιαθέπονηαι να
ζςμμεηάζσοςν ωρ ζςνεκθέηερ ζηο πεπίπηεπο ηος Ε.Ο.Τ. ζηην ωρ άνω Έκθεζη και οι οποίοι
θα ςποβάλοςν εμππόθεζμα ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ, για ηα ακόλοςθα: Το κόζηορ ζςμμεηοσήρ
ζηην Έκθεζη ανέπσεηαι ζηο ποζó ηων 2.000,00€ για μονό πεπίπηεπο. Σηα ωρ άνω ποζά
ζςμπεπιλαμβάνονηαι όλα ηα έξοδα σώπος για κάθε ζςνεκθέηη ξεσωπιζηά: ενοίκιο, καηαζκεςή,
αζθάλιζη, αζύπμαηη ππόζβαζη ζηο διαδίκηςο (wi-fi), αποθηκεςηικόρ σώπορ, καθαπιζμόρ,
αναγπαθή επωνςμίαρ ζε κάθε πεπίπηεπο.
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, νζόλεο πξνβνιήο ή άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.
Όιοη οη ζσλεθζέηες ποσ ζα αποδετζούλ ηα παραπάλφ θαη ηο θόζηος ζσκκεηοτής, θαιούληαη
λα ζσκπιερώζοσλ ηελ δήιφζε ζσκκεηοτής θαη λα θαηαζέζοσλ ηο αληίζηοητο ποζό, ζηολ
παραθάηφ ιογαρηαζκό ηοσ Δ.Ο.Σ. ηο αργόηερο κέτρη 15.07.2019. Γεδοκέλοσ ηοσ
περηορηζκέλοσ τώροσ ηοσ περηπηέροσ ηοσ Δ.Ο.Σ., ζα ηερεζεί ζεηρά προηεραηόηεηας ηφλ
δειώζεφλ ζσκκεηοτής.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έθζεζε είλαη ε εκπξόζεζκε
πιεξωκή ηνπ ζρεηηθνύ θόζηνο ζηνλ θάηωζη ινγαξηαζκό θαη ε εμόθιεζε ηωλ
πξνεγνύκελωλ νθεηιώλ ζαο ζηνλ ΔΟΣ:
ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ , Διεπζ. Βεληδέινπ 21, Σαρ.θωδ. 10250 ΑΘΖΛΑ.
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ηε ζσλέτεηα, θάζε ζσλεθζέηες οθείιεη λα αποζηείιεη ηο έλησπο αποδεηθηηθό
ηραπεδηθής θαηάζεζες κε email (diamantidi_i@gnto.gr, σπόυε θας. Ι. Γηακαληίδε), προς
ελεκέρφζε ηοσ αρκοδίοσ Σκήκαηος ηοσ Δ.Ο.Σ. γηα ηελ έθδοζε ηοσ ζτεηηθού ηηκοιογίοσ.
Γηα ηελ θαιή εθπροζώπεζε ηες περηοτής ή ηες εηαηρείας ζας, παραθαιούκε λα
θροληίζεηε γηα ηελ θαζεκερηλή παροσζία εθπροζώποσ-φλ ζας ζηο περίπηερό ζας, θαζ’ όιε

ηε δηάρθεηα ηες έθζεζες θαη ηε δηάζεζε ηθαλοποηεηηθού αρηζκού πιεροθορηαθού σιηθού
(έλησπα, CD, τάρηες, θ.ιπ.). Σο έλησπο πιεροθορηαθό σιηθό ηφλ ζσλεθζεηώλ ηοσ Περηπηέροσ
Δ.Ο.Σ. ζα πρέπεη, κε δηθή ηοσς εσζύλε, λα βρίζθεηαη ζηελ παραθάηφ δηεύζσλζε ηες έθζεζες,
ηελ παξακνλή έλαξμεο, ήηνη 5.09.2019 απ’ όπνπ θαη ζα γίλεη ε παξαιαβή ηνπ από
δηθό ζαο εθπξόζωπν:
Halle 06
Stand Nummer: 6Δ17
Messe Dusseldorf GmbH
Stockumer Kirchstraße 61,
40474 Düsseldorf
Germany
Σέιος γηα οποηαδήποηε πιεροθορία πρηλ θαη θαηά ηε δηάρθεηα ιεηηοσργίας ηες
Έθζεζες, οη ζσλεθζέηες κας κπορούλ λα απεσζύλοληαη ζηo Tκήκα Δθζέζεφλ ηες Γηεύζσλζες
Γεκοζίφλ τέζεφλ (θα Γηακαληίδε, ηει. 210 8707150) θαη ζηελ Τπερεζία Δ.Ο.Σ. Γερκαλίας
(θα Πρίλοσ 0049(0)69 25 78 27 16). Δστόκαζηε ζε όιοσς ηοσς ζσλεθζέηες κας θαιή επηηστία.
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