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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή συνεκθετών στο εικονικό περίπτερο του ΕΟΤ στην διεθνή τουριστική TTR
Virtual 2021 (18-21/02/2021,Βουκουρέστι Ρουμανίας).

Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με εικονικό περίπτερο στη Διεθνή Διαδικτυακή Τουριστική Έκθεση
«TTR Virtual», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2021. Με την
παρούσα πρόσκληση, ενημερώνουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως
συνεκθέτες στο εικονικό περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω Έκθεση, για τα ακόλουθα:
 Ο κάθε συνεκθέτης θα δικαιούται δωρεάν συμμετοχή, εμφανιζόμενος στο βασικό μενού
του εικονικού περιπτέρου του ΕΟΤ και η παρουσίαση του θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό
«παράθυρο» εντός της σελίδας αυτού.
 Στη σελίδα pop-up του κάθε συνεκθέτη επιτρέπονται ως πέντε προσφορές, δηλαδή
ξεχωριστοί σύνδεσμοι με κείμενο, φωτογραφίες ή και άλλους συνδέσμους.
 Ο κάθε συνεκθέτης μπορεί να έχει έναν αντιπρόσωπο διαθέσιμο σε chat για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
 Διευκρινίζεται ότι η έκθεση δεν υποστηρίζει στην πλατφόρμα της τη δυνατότητα
ραντεβού.
Οι συνεκθέτες που επιθυμούν να συμμετέχουν καλούνται αποστείλουν την αίτηση
συμμετοχής, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ.
(www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως τις 10-02-2021.
Διευκρινίζεται ότι ο EOT, λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την
πανδημία COVID-19, θα καλύψει το κόστος συμμετοχής για ορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, με τήρηση σειράς προτεραιότητας βάσει αιτήσεων συμμετοχής.
Υπογραμμίζεται ωστόσο, ότι οι συνεκθέτες στην έκθεση TTR Βουκουρεστίου έτους 2019 και
2020 θα συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα.
Προκειμένου, να δοθεί η δυνατότητα σε όσες το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να
επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη ενέργεια, παρακαλούνται οι όμιλοι ή οι συνδεδεμένες

επιχειρήσεις, να υποβάλουν μόνον μία αίτηση συμμετοχής εκ μέρους όλων των εταιριών
τους.
Αντίστοιχα, οι ΟΤΑ δέον να εκπροσωπούνται από το ανώτερο επίπεδο Αυτοδιοίκησης, όπου
αυτό είναι δυνατόν.
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις συμμετοχής που δεν λαμβάνουν υπόψη
την ανωτέρω προϋπόθεση.
Τέλος, μετά την συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων ή το πέρας της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων και την οριστικοποίηση της λίστας συνεκθετών, θα λάβετε από τον ΕΟΤ
ενημέρωση για τα επόμενα βήματα, όσον αφορά τη συμμετοχή σας.
Σημαντικές πληροφορίες:
- Η πλατφόρμα θα λειτουργεί 18-21 Φεβρουαρίου 2021, 10 π.μ. - 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας και
τοπική.
- Η ως άνω έκθεση διοργανώνεται από την εταιρία «ROMEXPO SA».
(Τηλ.: +40 21 207.70.00 E-mail: romexpo@romexpo.ro )
- To site της Έκθεσης είναι το εξής: https://www.targuldeturism.ro/en/
Οι συνεκθέτες με την αίτηση συμμετοχής τους συναινούν στην επεξεργασία των δεδομένων
που εισάγουν, σύμφωνα με την πολιτική της διοργανώτριας εταιρίας που βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της: https://www.targuldeturism.ro/en/termeni-si-conditiigdpr/ .
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται στην
κα Νικολέτα Λεκανίδη , υπεύθυνη έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 2108707294, e-mail:
lekanidi_n@gnto.gr ) ή στην Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρουμανίας (τηλ. 0040 213113137,
213109610, e-mail: director@visitgreece.org.ro ) ή εναλλακτικά να επικοινωνούν με μήνυμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής του Τμήματος Εκθέσεων exhibitions@gnto.gr .
Υπενθυμίζουμε, ότι ο ΕΟΤ τηρεί τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού
και εφαρμόζει υποχρεωτικά την εξ αποστάσεως εργασία σε ποσοστό του προσωπικού του.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να προτιμάτε το e-mail ως τρόπο επικοινωνίας τόσο με το
Τμήμα Εκθέσεων όσο και με την Υπηρεσία ΕΟΤ Ρουμανίας.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με περαιτέρω
διευκρινίσεις.
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.
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