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Θέμα: Συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση

BOOT 2023 (Ντίσελντορφ Γερμανίας)Ντίσελντορφ Γερμανίας))

Ο ΕΟΤ προτίθεται  να  συμμετάσχει  με  περίπτερο στη Διεθνή  Τουριστική  Έκθεση

«BOOT 2023»,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  από 21 έως 29  Ιανουαρίου  2023  στο

Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 

Με την παρούσα Πρόσκληση, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν

ως συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ.  ότι το κόστος συμμετοχής με μονό  booth στην

BOOT 2023  ανέρχεται  στο  ποσó  των  2.100,00  € για  μονό  περίπτερο.  Στo ποσό  αυτό

συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου για κάθε συνεκθέτη. 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 www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε  περίπτωση  ακύρωσης)  συμμετοχής)  σας),  θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  σχετικά

τουλάχιστον 30 ημέρες) πριν τη διεξαγωγή της) Έκθεσης) στα e-mail που αναγράφονται στο

τέλος) της) παρούσας) πρόσκλησης). 

Σε αντίθετη περίπτωση (Ντίσελντορφ Γερμανίας)ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες)),  το

καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται. 

Σε περίπτωση ακύρωσης) της) Έκθεσης) για λόγους) ανωτέρας) βίας), κατόπιν απόφασης) των

διοργανωτών,  υπάρχει  η  δυνατότητα  έκδοσης)  voucher για  συμμετοχή  σε  επόμενη

διοργάνωση ή πλήρους) επιστροφής) του ποσού. 

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 (www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως την έντυπα,  DVD κ.λπ.) ενώ προτείνεται η  χρήση

ηλεκτρονικών μέσων και ανέπαφων συναλλαγών για τον περιορισμό της διασποράς του

COVID-19.

http://www.gnto.gov.gr/el/request-to-participate-in-exhibitions#overlay-context=el/request-to-participate-in-exhibitions


Το έντυπο πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με δική

τους ευθύνη, να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, την παραμονή έναρξης), ήτοι 20

Ιανουαρίου 2023. 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που αφορά τη λειτουργία της έκθεσης, τις κάρτες

εισόδου  ή  την  αποστολή  του  διαφημιστικού  υλικού,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να

απευθύνονται  στο  Γραφείο  ΕΟΤ  Γερμανίας  [κ.  Αρετή  Πρίνου,  +49  69  257827-16,

areti.prinou@visitgreece.com.de]. 

Τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης, οι

ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  τηλεφωνικά  στο  210  8707  005  (www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως την κα  Μαρία

Ραχμανίδου) ή στο +49 69 257827-16 (www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως την κ.  Αρετή Πρίνου, Γραφείο Ε.Ο.Τ. Γερμανίας)  ή να

επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Έκθεσης. 

 

Ευχόμαστε σε όλους) τους) συνεκθέτες) μας) καλή επιτυχία!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραμματεία Διεύθυνσης

  H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

          

                            IOYΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
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