Δηλώστε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας στη "Nostos" Greek Alternative Tourism
Expo 2016 που θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο, από τις 14 έως τις 17
Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
Η 1η Έκθεση για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό είναι μία πρωτοβουλία του
Δήμου Ναυπακτίας. Στο πλαίσιο αυτής, θα λάβουν χώρα προγραμματισμένες b2b
συναντήσεις ανάμεσα στους εκθέτες με καταξιωμένους Hosted Buyers του
εξωτερικού, γεγονός που δηλώνει τον εξωστρεφή χαρακτήρα που επιδιώκει ο
Δήμος Ναυπακτίας να προσδώσει στη "Nostos" Expo 2016.
Η παρουσία σας στη "Nostos" Greek Alternative Tourism Expo 2016 θα μας τιμήσει
ιδιαίτερα.
Παρακαλούμε εκδηλώστε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2016,
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης διαμόρφωσης του προγραμμάτος
συναντήσεων με τους Hosted Buyers, αλλά και του συνολικού προγράμματος της
"Nostos" Expo 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: Έμυ Παπαδούλα - υπεύθυνη επικοινωνίας
"Nostos" Greek Alternative Tourism Expo 2016, τηλ. 26340 38116
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ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Τετραγωνικά (m²)

Τιμή ανά m²

Σύνολο

Φ.Π.Α. 24%

Τελικό ποσό

B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ενδιαφέρον για συναντήσεις με Hosted Buyers




ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συμμετοχή σας στην NOSTOS EXPO 2016 κατοχυρώνεται με την υπογραφή της δήλωσης
συμμετοχής και
- για τις εταιρείες - επιχειρήσεις με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον εξής
λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:
IBAN:GR5801721570005157015605027 (Δικαιούχος: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ)
με την ένδειξη «NOSTOS EXPO……(επωνυμία συμμετέχοντος)».
-

για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της
διαδικασίας που έχει γνωστοποιηθεί.

Το περίπτερο παραλαμβάνεται εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω
Υπογραφή εκθέτη
και σφραγίδα

ΟΡΟΙ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Με την αποστολή της αίτησης ο εκθέτης δεσμεύεται ρητά για τη συμμετοχή
του στη “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2016.
2. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο info@nostosexpo.gr ή
μέσω fax στο +30 26340 38552, +3026340 29927, το αργότερο έως τις 9
Σεπτεμβρίου 2016.
3. Εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται δεκτές υπό προϋποθέσεις.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

1. Ο Εκθέτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει διαφορετικό μέγεθος από τα
προτεινόμενα, αλλά ο Οργανωτής δεν εγγυάται την παραχώρησή του σε
περίπτωση μη διαθεσιμότητας χώρου.
2. Με την υποβολή της αίτησης ο Εκθέτης δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει
το μέγεθος του περιπτέρου.
3. Μετά την αποδοχή συμμετοχής, ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής
του μεγέθους του περιπτέρου για πρακτικούς λόγους, κατόπιν ενημέρωσης
του Εκθέτη.
4. Η χωροθέτηση των περιπτέρων γίνεται με ευθύνη του Οργανωτή.
5. Στο κόστος περιπτέρου συμπεριλαμβάνονται: διαχωριστικά, μετόπη με
επιγραφή του εκθέτη, stand, 2 πρίζες/10 τμ., 4 ηλεκτρικά Σποτ/10 τμ., 1
γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες, μοκέτα χρώματος γκρι.
ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Η πληρωμή καταβάλλεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (βλ.
ανωτέρω)
2. Το πρωτότυπο της αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί στην εξής ταχυδρομική
διεύθυνση: Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Ε.Ο. Αντιρρίου-Ναυπάκτου, ΤΚ.
30020, Πλατανίτης Αντιρρίου, έως 30/09/2016.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του, ο Εκθέτης δεν έχει δικαίωμα
επιστροφής των καταβεβλημένων ποσών.
Για απορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε
επικοινωνήστε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: info@nostosexpo.gr, τηλ.
26340 38116.

