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

TRAVEL-UTAZAS BUDAPEST  (Βουδαπέστη 23-26 Φεβρουαρίου 2023).  

 

Ο ΕΟΤ πρόκειται να συμμετάσχει με περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση  

TRAVEL-UTAZAS BUDAPEST , η οποία θα πραγματοποιηθεί από 23-26 Φεβρουαρίου 2023 στην 

Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στο εκθεσιακό κέντρο HUNGEXPO BUDAPEST CONGRESS AND 

EXHIBITION CENTER, 1101 BUDAPEST, ALBERTIRSAI UT 10, HUNGARY.  

 

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 2.400€. 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 Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 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 (ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες), το 
καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.  
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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.  
 
Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και το κόστος συμμετοχής καλούνται να 

αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω  της επίσημης 

ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ. (www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως την Παρασκευή 9 

Δεκεμβρίου 2022.  

 

Επισημαίνουμε ότι 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 εντός του χρονικού 

πλαισίου που θα δοθεί. 

 

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 

22.02.2023, απ’ όπου και θα γίνει η παραλαβή του από εκπρόσωπο του συνεκθέτη: 

 

TRAVEL-UTAZAS BUDAPEST 2023 

HUNGEXPO BUDAPEST CONGRESS AND EXHIBITION CENTER 

1101 BUDAPEST  

ALBERTIRSAI UT 10 

HUNGARY  

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION STAND 

 

Σημαντικές πληροφορίες: 

-Καθώς η θέση του περιπτέρου του ΕΟΤ δεν έχει οριστεί ακόμη, θα ενημερωθείτε σχετικά με 

νεότερη ανακοίνωση. 

-Οι ημέρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι από Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ως και Κυριακή 26 

Φεβρουαρίου 2023.  

- Η ιστοσελίδα της Έκθεσης είναι: https://utazas.hungexpo.hu/en/  

- H έκθεση διοργανώνεται από την εταιρία: Hungexpo Zrt., Budapest, Hungary, email: 

utazas@hungexpo.hu 

- Επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των περιπτέρων συνεκθετών ενδέχεται να είναι περιορισμένος 

και θα τηρηθεί προτεραιότητα βάσει των δηλώσεων συμμετοχής.  
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Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει περαιτέρω τις διαθέσιμες θέσεις συνεκθετών, 

εφόσον επιβληθούν νέοι περιορισμοί φυσικής αποστασιοποίησης από τους διοργανωτές. 

 

-Τυχόν ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους ενώ 

η εκπροσώπηση είναι σκόπιμο να αποτελείται από τον μικρότερο δυνατό αριθμό ατόμων (max. 

3 άτομα), ούτως ώστε να συμμορφώνεται ο ΕΟΤ προς τις γενικές οδηγίες της διοργάνωσης (βλ. 

και ιστοσελίδα διοργανωτών: (https://10times.com/utazas-tourism-exhibition). Οι αποστολές 

μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερα άτομα, υπό την προϋπόθεση, ότι δεν βρίσκονται 

ταυτόχρονα στον εκθεσιακό χώρο.  

 

-Οι συνεκθέτες οφείλουν να μεριμνήσουν για τα ατομικά μέσα προστασίας τους από τον 

κορονοϊό, ήτοι να διαθέτουν μάσκες προσώπου, τυχόν γάντια μιας χρήσης, ατομικό υγρό 

απολυμαντικό χεριών κλπ. για τους ίδιους καθώς και εάν χρειαστεί, για τα ραντεβού τους, ενώ 

για την καλύτερη διαχείριση της ροής των επισκεπτών στο περίπτερο συνιστάται ο εκ των  

προτέρων προγραμματισμός συναντήσεων καθώς και η έκδοση μέσω της πλατφόρμας της 

έκθεσης της κάρτας εισόδου πριν την έναρξη της διοργάνωσης.  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία πριν τη λειτουργία της έκθεσης, οι συνεκθέτες μας μπορούν να 

απευθύνονται στην κα Δέσποινα Ξυλούρη τηλ. 210/8707150, & e-mail: ksilouri_d@gnto.gr,  

exhibitions@gnto.gr, καθώς και στην Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστρίας (κ. Ιωάννης Ραφαλιάς, 

τηλ. +43 1 512 53 17-14, i.rafalias@visitgreece.at). 

 

Τέλος σας γνωρίζουμε, ότι η εγγραφή όλων των συνεκθετών θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε 

χρόνο με μέριμνα της υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστρίας.  

 

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα ακολουθήσει συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με 

τις οδηγίες από τη διοργανώτρια εταιρία 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 

                                     

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Γραμματεία Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων 
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