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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  

κ.κ.ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ  

Δ .Ε .  ETHNO FOOD DRINK BELGRADE 2017 

  

ΘΕΜΑ :ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  –  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ   

ΕΓΓΡΑΦΑ  ΓΙΑ  Δ .ΕΚΘΕΣΗ  ETHNO FOOD DRINK BELGRADE 2017 

           (BELGRADE 22 –  25/11/2017) 

 

Αγαπητοί εκθέτες,  

 

Όπως ήδη γνωρίζετε η εταιρεία  MTS ExpoLogistics έχει  προταθεί να 

από την εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE  να αναλάβει τη 

μεταφορά και παράδοση των εκθεμάτων σας στην έκθεση Ethno 

Food Drink Belgrade 2017. 

 

Αναφερόμενοι στο παραπάνω θέμα και λόγω των αυστηρών  

διαδικασιών εκτελωνισμού  στην aγορά της Σερβίας-  και για  την 

αποφυγή  προβλημάτων  μεταφοράς /εκτελωνισμού των 

εκθεμάτων σας -  παρακαλούμε  όπως  ακολουθήσετε  επακριβώς 

τις οδηγίες που σας δίνονται παρακάτω.  

 

Διευκρινίζεται ότι :  

 

  Τα εκθέματα σας θα εκτελωνιστούν από τη μεταφορική 

εταιρεία,  προς αποφυγή προβλημάτων  

  Τα τιμολόγιά  σας  πρέπει να συμφωνούν απόλυτα  με τα 

προϊόντα που αποστέλλονται στην έκθεση. Για κανένα λόγο 

δεν θα πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ποσότητες 

από αυτές που αναγράφονται στα  τιμολόγια   

  Όλα τα στοιχεία πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθούν 

στον  υπολογιστή ( PC ) και  μόνο.  

  Θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι  έχετε συμπληρώσει όλα τα 

στοιχεία που αναφέρονται  σε κάθε φόρμα.  

 

 

Α.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ  

 

Η  συγκέντρωση  για τα εκθέματα και  έντυπο υλικό θα πρέπει να 

γίνει μέχρι την Τρίτη  31/10/2017 (καταληκτική ημερομηνία) στην 

αποθήκη της εταιρειας :   
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LOGIKA SA 

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΩΤΟ 

ΜΑΓΟΥΛΑ 

ΤΗΛ : 210 5552555 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ  : κ.κ. ΟΡΝΕΛΑ & ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΝΤΥΡΜΙΣΗ ΕΣΩΤ. 4314 

Β.  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ  

 

Συνοδευτικά έγγραφα των εκθεμάτων κατά την παράδοση στις 

αποθήκες της μεταφορικής εταιρείας :   

 

Μόνο το Δελτίο Αποστολής  

 

Προς  :  GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ  22Α ,  
15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  ΑΦΜ  :  800587724 ΔΟ .Υ .  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ,  για  τη   
Δ .Ε .  ETHNO FOOD DRINK BELGRADE 2017 22/11 –  25/11/2017 

 

  Συνοδευτικά έγγραφα εκθεμάτων  

 

1. Το  Τιμολόγιο  COMMERCIAL INVOICE/PACKING LIST  (συνημμένο  

υπόδειγμα) 

 

Επισημαίνεται επίσης ότι  στο τιμολόγιό σας θα πρέπει 

απαραιτήτως  :  

Η  συμπλήρωση του θα γίνει  μόνο ηλεκτρονικά  να είναι 

συμπληρωμένο στην Αγγλική γλώσσα .  

 

2.  Πιστοποιητικά εκθεμάτων   

 

 

ΓΙΑ ΛΑΔΙΑ, ΕΛΙΕΣ, αλκοολούχα κτλ… (γενικά για  ξηρό 

φορτίο)  

 

  Θα εξαρτηθεί από τι θα στείλετε οπότε θα 

χρειαστεί να έχουμε ΑΜΕΣΑ το τιμολόγιο 

συμπληρωμένο για να ενημερωθούμε με τα 

πιστοποιητικά που θα χρειαστούν να εκδοθούν.  
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Τα παραπάνω τα αποστέλλετε ΑΜΕΣΑ στο email: fairs@mtsexpolog.com όψιν 

κας Τζένη Χίου προκειμένου να προωθηθούν στον επίσμο μεταφορέα της 

έκθεσης στο Βελιγράδι. 

 

Στη συνέχεια και  κατόπιν της έγκρισης που θα λάβετε από την εταιρεία  MTS 

Expo Logistics  ότι όλα είναι εντάξει, θα πρέπει να αποσταλούν με courier στην 

παρακάτω διεύθυνση : 

 

MTS EXPOLOGISTICS, ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 346Α, 

   17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  Υπ’ όψιν : κας ΤΖΕΝΗ ΧΙΟΥ  

  Τηλ. :   213 0381085  

 

Γ..  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  

 

  Να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη για αεροπορική  

μεταφορά.  

Σε περίπτωση που  χρησιμοποιήσετε ξύλινη συσκευασία θα 

πρέπει  να έχει  γίνει θερμική απεντόμωση ΚΑΙ ΜΟΝΟ I  S P M  

15  (Χημική απεντόμωση δεν γίνεται δεκτή).  

 

  Στις δύο αντίθετες πλευρές κάθε χαρτοκιβωτίου σας πρέπει 

να κολλήσετε τη συνημμένη ετικέτα αφού προηγουμένως 

έχετε γράψει το όνομα της εταιρείας σας , το booth no , και  

την αρίθμηση των κιβωτίων ( πχ. 1/3, 2/3, 3/3 )  

 

Η συνεργασία σας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου είναι 

πολύτιμη.  

Για οτιδήποτε χρειαστείτε ε ίμαστε στη διάθεσή σας.  

 

Με εκτίμηση,  

Για την MTS ExpoLogistics 

 

 

 

Τζένη Χίου  

Operations Manager 
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