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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

EQUIP’HOTEL 

Porte de Versailles, France,  16-20/11/2014 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Η Διεκνισ Ζκκεςθ Ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ «EQUIP’HOTEL»  
διοργανϊνεται κάκε δφο χρόνια. Θεωρείται θ μεγαλφτερθ ςτθν 
Ευρϊπθ για προϊόντα, υπθρεςίεσ και τεχνολογία γφρω από τθ 
βιομθχανία φιλοξενίασ (HORECA). 

Κατά τθν προςεχι EQUIP’HOTEL 2014 οι διοργανωτζσ διατθροφν 
το διαχωριςμό του εκκεςιακοφ χϊρου ςε 5 ενότθτεσ, 17 
επιχειρθςιακϊν τομζων για τθν κάλυψθ όλων των αναγκϊν του 
τομζα HORECA: Cook & Serve (μαγειρικι & εξυπθρζτθςθ), 
Conceive & Design (ςφλλθψθ & ςχζδιο) Clean & Maintain 
(κακαριςμόσ & ςυντιρθςθ), Welcome & Relax (υποδοχι & 
χαλάρωςθ), Manage & Connect (διαχείριςθ & επικοινωνία) 

θμειϊνεται ότι, κατά τθν προθγοφμενθ διοργάνωςθ 
εγκαινιάςτθκε ζνα πλικοσ παράλλθλων εκδθλϊςεων, όπωσ ο 
χϊροσ Exception όπου προβλικθκαν κατόπιν επιλογισ τα πιο 
δθμιουργικά και ςφγχρονα προϊόντα και ςχζδια από το τμιμα 
επίπλων & διακοςμιςεων. Ακόμθ, ςτισ παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ 
που πρόκειται να επαναλθφκοφν, προβλζπονται το studio and 
architects club, bar lounge, chef’s stories – chef’s restaurant – όλεσ 
εκδθλϊςεισ που ζχουν ςτόχο τθν ανάδειξθ κάκε καινοφργιασ 
τάςθσ, προιόντοσ ι και υπθρεςίασ ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ. Η 
προςπάκεια αυτι των οργανωτϊν, κακιςτά τθ διοργάνωςθ ωσ μια 
από τισ πιο ζγκυρεσ του χϊρου και πραγματικά το ςθμείο 
ςυνάντθςθσ που πρζπει να επιδιϊξουν οι επαγγελματίεσ για τθν 
χρονιά. 
 
Προϊόντα που προβάλλονται:  

Εξοπλιςμόσ, επίπλωςθ και διακόςμθςθ  ξενοδοχειακϊν μονάδων, 

εςτιατορίων, bars – cafes κακϊσ και όλθ θ παραπλιςια βιομθχανία 

προιόντων και υπθρεςιϊν. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

τθν ζκκεςθ ζχουν ιδθ δθλϊςει ςυμμετοχι πλζον των 1.000 
εκκετϊν από 20 χϊρεσ ενϊ ςτο πλαίςιο των παράλλθλων 
εκδθλϊςεων, πλζον των 350 chefs, από τουσ οποίου 70 με αςτζρι Michelin, ζχουν επιβεβαιϊςει τθν 
παρουςία τουσ ςτισ πλζον των 15 γαςτρονομικϊν εκδθλϊςεων. 

 

 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

Σζτη Περιςςάκη 
T.:210 9982241 
E: ttp@hepo.gr 

 
 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
440 € / τ.μ.. πλζον registration fee 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι εξαντλήςεωσ τησ 
διαθεςιμότητασ χώρων από τουσ 

οργανωτζσ 
 

Μζχρι 31/1/2014  

ΧΡHΙΜΑ LINKS 

www.equiphotel.com 

 

mailto:ttp@hepo.gr
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ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτθν ζκκεςθ ανζρχεται ςε 440 € / τ.μ. πλζον registration fee, πλζον ΦΠΑ και 
περιλαμβάνει : 

 ενοίκιο χϊρου 

 καταςκευι και βαςικό εξοπλιςμό stand  

 αποςτολι ςτθν ζκκεςθ, επιςτροφι και αςφάλιςθ των εκκεμάτων 

 τεχνικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ του περιπτζρου  

 καταχϊριςθ του εκκζτθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ  

ημείωςη: Αν κάποια εταιρεία επιθυμεί να ςυμμετζχει ςτην ζκθεςη με δική τησ καταςκευή περιπτζρου 
το κόςτοσ ςυμμετοχήσ θα διαμορφωθεί κατά περίπτωςη. 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να καταβάλουν μαηί με τθν αίτθςθ  ςυμμετοχισ τουσ: 

 Προκαταβολι 20% του ςυνολικοφ  κόςτουσ ςυμμετοχισ με βάςθ τα αιτοφμενα τετραγωνικά μζτρα 
 Επιπλζον 30 % του ςυνολικοφ κόςτουσ, ςτισ 15/2/2014 και   
 Εξόφλθςθ του υπολοίπου 50%   τον Απρίλιο 2014 

Αν θ τακτοποίθςθ γίνει με επιταγζσ, αυτζσ κα  πρζπει να είναι τθσ εταιρείασ που αιτείται τθ ςυμμετοχι τθσ 
και όχι τρίτων.   

Αν οι ενδιαφερόμενοι επικυμοφν τθν οικονομικι τακτοποίθςθ με μετρθτά, τότε κα πρζπει ςτισ αντίςτοιχεσ 
θμερομθνίεσ να φροντίςουν για τθν αντίςτοιχθ κατάκεςθ ςτουσ παρακάτω λογαριαςμοφσ 

 ALPHA BANK 802002001001510 iban: GR88 0140 8020 8020 0200 1001 510 (πρϊθν Εμπορικι 
84029998 Εκκζςεων) . 

 ΣΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩ 6040-040030-232 iban: GR43 0171 0400 0060 4004 0030 232 (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
0400400302336). 

Παρακαλοφμε επίςθσ να μασ διαβιβάςετε αντίγραφο του ςχετικοφ παραςτατικοφ τθσ Σράπεηασ, ςτο οποίο 
να αναφζρεται οπωςδιποτε το όνομα τθσ Ζκκεςθσ  που αφορά, κακϊσ και θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ.  

Η δζςμευςθ του χϊρου κάκε εταιρείασ γίνεται μόνο μετά από τθν εμπρόκεςμθ καταβολι του ποςοφ που 
αντιςτοιχεί ςτθν προκαταβολι και είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εξαςφάλιςθ του χϊρου ενϊ 
επιςτρζφεται ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ, μόνο εφόςον ο χϊροσ αυτόσ διατεκεί ςε άλλθ εταιρία. Η εξόφλθςθ 
του υπόλοιπου ποςοφ κα γίνει μετά τθν παραλαβι του ςχετικοφ ςυμβολαίου από τουσ οργανωτζσ. 
θμειϊνουμε ότι τα παραπάνω κα πρζπει να τθρθκοφν κακϊσ δεν υπάρχει ενιαίοσ χϊροσ εκνικισ 
ςυμμετοχισ ο οποίοσ διατίκεται από τον ΟΠΕ αλλά ο χϊροσ για κάκε εκκζτθ, ςυμφωνείται χωριςτά με τουσ 
οργανωτζσ, για κάκε ςυμμετοχι. 
 

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία, μθ διςτάςετε να επικοινωνιςετε μαηί μασ για οποιαδιποτε 
ςυμπλθρωματικι πλθροφορία 

 
Χάρθσ γουράκθσ  
Διευκυντισ Εκκζςεων  
 


