
 

Σηενημάτοσ 2, 61100 Κιλκίς – Τηλ: 2341024580 – Fax: 2341020924 – ebekilk@otenet.gr – www.ccikilkis.gr 

Εσρωπαϊκός 
Οργανιζμός 
Σηραηηγικού 
Στεδιαζμού 

Να απνζηαιεί ην αξγόηεξν έσο 16/8                        ΔΗΛΩΗ  ΤΜΜΕΣΟΥΗ  

 
1. Επσλπκία επηρείξεζεο:   

2. Επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα: 

3. Δηεύζπλζε:                                          Σ.Κ. – Πόιε: 

4. Α.Φ.Μ:                                                                          Δ.Ο.Τ: 

5. Σειέθσλν:                                           FAX:                                

6. E-mail:                                                                         Web site: 

7. Τπεύζπλνο πκκεηνρήο:                                                          

8. Κηλεηό ηειέθσλν ππεπζύλνπ:                                                       

 
 

ΠΩ ΘΕΛΕΣΕ ΝΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΘΕΙ Η ΕΠΩΝΤΜΙΑ Α; (ζηε κεηώπε ηνπ stand)  

                                           

                                                                                                                                          . 

   
 
 

ΚΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ: 
 

70€ (πιένλ ΦΠΑ 23%) αλά stand 6 κ2 (3κ. κήθνο x 2κ. πιάηνο)  
 

Περιλαμβάνει:  Ελνίθην ρώξνπ, Δνκή πεξηπηέξνπ, 1 πάγθν, 2 θαξέθιεο, 2 ξάθηα, Φσηηζκό, 1 πξίδα,  

                   Μεηώπε κε ηελ επηγξαθή ηνπ εθζέηε, 1 θαιάζη, Φύιαμε ρώξνπ, Καζαξηόηεηα ρώξνπ 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 

Έκβαζκα (θαηάζεζε) ζηνλ Σξαπεδηθό Λνγαξηαζκό:  1 0 3 0 0  2 3 2 0 0 0  4 5 9 0  ηεο ALPHA BANK 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ: 

Οη ρώξνη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ εθζεηώλ από Σεηάξηε 28/8, ώξεο 8:00 – 20:00. Όιεο νη εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 
εθζεηεξίσλ ρώξσλ πξέπεη λα έρνπλ ηειεηώζεη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο. Ηκέξεο θαη 
ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο: 30/8 (17:00 – 23:00), 31/8 & 1/9 (10:00 – 23:00). ην ρώξν ηεο έθζεζεο επηηξέπνληαη νη 
άκεζεο θαη εηδηθέο πσιήζεηο ζε ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο. Η πξνβνιή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ εθζεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα κελ ελνρινύλ γεηηνληθνύο εθζεηηθνύο ρώξνπο αθνπζηηθά ή 
νπηηθά θαη λα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία ηπρόλ εκπνδίσλ ζηνπο δηαδξόκνπο. Γηα ηελ είζνδν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ 
ζηειερώλεη ηνλ εθζεηήξην ρώξν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο έθζεζεο, απαηηείηαη θάξηα εηζόδνπ εθζέηε. Κάζε εθζέηεο δηθαηνύηαη 
δσξεάλ θάξηεο εηζόδνπ γηα ηνλ ίδην θαη ην πξνζσπηθό ηνπ. Κάζε εθζέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά ην θιείζηκν ηεο 
έθζεζεο, λα παξαδώζεη εληόο 24 σξώλ ηνλ εθζεηήξην ρώξν ηνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε. Ο δηνξγαλσηήο 
επζύλεηαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο έθζεζεο, ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηάμεσο θαη ηεο γεληθήο αζθάιεηαο ζηνπο 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Δελ επζύλεηαη, νύηε είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδεκηώζεη ηνλ εθζέηε ή νπνηνλδήπνηε ηξίην εμ 
αηηίαο αηπρήκαηνο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζε πξόζσπν ή εθζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην ρώξν από 
νπνηαδήπνηε θπζηθή ή ηερληθή αηηία. Δελ επζύλεηαη επίζεο γηα θινπέο ή απώιεηεο θαζώο θαη θαηαζηξνθέο από ππξθαγηέο ή 
θπζηθά θαηλόκελα. Η παξνύζα δήισζε ζπκκεηνρήο έρεη ραξαθηήξα ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηνπ εθζεηεξίνπ ρώξνπ 
εθόζνλ ν δηνξγαλσηήο ηελ επηζηξέςεη ζηνλ εθζέηε ππνγεγξακκέλε. 

 
 

Με ηελ παξνύζα, δειώλνπκε ππεύζπλα όηη επηζπκνύκε λα ζπκκεηάζρνπκε  

ζηελ Έθζεζε /  Φεζηηβάι «ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» ζην Κηιθίο  

θαη όηη απνδερόκαζηε πιήξσο ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο. 
 

                                                               Ηκεξνκελία: 
                          

                      

                        Ο Δηλών                                                          Ο Διοργανωτής 
 
 
 
                 (ππνγξαθή & ζθξαγίδα)                                                             (ππνγξαθή & ζθξαγίδα)   

Σημειώζηε εδώ ηον αριθμό 

ηων stands που θέλεηε: 


