
81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  (ΔΕΘ) 

10-18 Σεπτεμβρίου 2016 

  

Αξιότιμα Μέλη, 

  

το Επιμελητήριο Χανίων, αξιοποιώντας το μνημόνιο συνεργασίας της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με την ΔΕΘ ΑΕ, ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του που έχουν 

δηλώσει συμμετοχή  για  δικό τους περίπτερο στην 81η ΔΕΘ. 

  

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) διέθεσε 

αναλογικά των χώρο που είχε δεσμεύσει για λογαριασμό των Επιμελητηρίων μελών της 

και μας ενημέρωσε ότι ο συνολικός  χώρος (ίχνος εδάφους) του περιπτέρου που αναλογεί 

στο Επιμελητήριο Χανίων αντιστοιχεί σε 56 τμ. 

  

Δεδομένων αυτών των συνθηκών σε κάθε επιχείρηση που θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο 

του ΕΒΕΧ αναλογούν 8τμ. Το κόστος ίχνους εδάφους που αναλογεί στις επιχειρήσεις θα 

καλυφθεί εξολοκλήρου από το Επιμελητήριο Χανίων (17€/τ.μ. πλέον ΦΠΑ) . Στο κόστος 

αυτό περιλαμβάνεται η κατασκευή των πλήρως εξοπλισμένων επιμελητηριακών stand με 

τυποποιημένη εκθεσιακή δομή που περιλαμβάνει για κάθε επιμελητήριο τα διαχωριστικά, 

μετόπη με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό του stand , μοκέτα, 1 γραφείο, 4 καρέκλες και 

ανα 16τμ. μια πρίζα, 10 ηλεκτρικά σποτ και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, το κόστος 

κλιματισμού, το κόστος γενικής φύλαξης, το κόστος γενικής καθαριότητας, οι επιγραφές 

συμμετεχόντων στα στάντ και το κόστος της γενικής εξωτερικής σήμανσης του περιπτέρου 

2. 

  

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διαθέσουν προς πώληση τα προϊόντα τους 

στο χώρο της Έκθεσης, εφόσον τηρήσουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο, 

διαδικασίες. 

Τέλος, δίνεται επίσης  η δυνατότητα διάθεσης του απαραιτήτου προσωπικού από την ΔΕΘ 

Α.Ε. για την εξυπηρέτηση των αναγκών στελέχωσης των περιπτέρων, έναντι ποσού 380€ 

πλέον ΦΠΑ. ανά άτομο για όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 

  

Κατασκευή Περιπτέρου 

Για την κατασκευή ενιαίου περιπτέρου με  αντιστοίχιση  8 τμ ανά εταιρεία  η Promo Solution 

μας έδωσε προσφορά 110€/τμ πλέον ΦΠΑ. Επισυνάπτεται η κάτοψη του ενιαίου 

περιπτέρου καθώς και φωτογραφίες προτεινόμενου περιπτέρου.   

  



Παρακαλείστε έως και τις 10 Αυγούστου 2016 στο epixeirin@chania-

cci.gr /  kmataliotaki@gmail.com για την επιβεβαίωση των στοιχείων τις επιχείρησης 

όπως αυτά θα εμφανίζονται στον οδηγό της έκθεσης, που θα αποσταλούν στην Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ).  Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο το οποίο παρακαλείστε 

να επιστρέψετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. 

  

Στη διάθεση σας για διευκρινήσεις στο  6974995513 

 

Κωνσταντίνα Μ. Ματαλιωτάκη, MSc. 

Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων 

Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΓΕΥΜΜΕ). 

Ελ. Βενιζέλου 4, 73110 Χανιά  

Τηλ: +30 28210 52329 Fax: +30 28210 28307 Κιν: +306974995513 

e-mail: epixeirin@chania-cci.gr /  kmataliotaki@gmail.com  /  www.chania-cci.gr 

Skype: kmataliotaki 
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