Ακινα, 23 επτεμβρίου 2013
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΤΡΙΟ

Αξιότιμε Κφριε Πρόεδρε,

τα πλαίςια τθσ προώκθςθσ Ελλθνικισ αγοράσ ακινιτων ςτθ Ρωςία το Ελλθνορωςικό Εμπορικό
Επιμελθτιριο ςασ ενθμερώνει για τθν Ζκκεςθ 12TH INTERNATIONAL EXHIBITION PROPERTY
WORLDWIDE, θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτθ Μόςχα ςτισ 22-24 Νοεμβρίου 2013.
Σο Επιμελθτιριό μασ ζχει εξαςφαλίςει ςτθν εν λόγω Ζκκεςθ περίπτερο των 21 τμ ςε μορφι open space
ςτο GREEK CORNER με δυναμικι και ξεχωριςτι προβολι του (βλζπε το πλάνο τθσ Ζκκεςθσ).
Σε όλεσ τισ εταιρείεσ που κα ςυνεργαςτοφν με το Επιμελθτιριο αναφορικά με τθν εν λόγω Ζκκεςθ το
ΕΡΕΕ εξαςφαλίηει:


Συμβουλευτικι

υποςτιριξθ για τθ ςυμμετοχι και τθν παρουςία κάκε εκκζτθ: κακοδιγθςθ για
μεταφορζσ και αναγκαία ποςότθτα διαφθμιςτικοφ/προωκθτικοφ υλικοφ, οργάνωςθ
ςυμμετοχισ.
 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ πλάνου Επικοινωνίασ & Δθμοςίων χζςεων: αποςτολι Δελτίων
Σφπου & Ενθμερωτικών επιςτολών ςε data base παραλθπτών του ΕΡΕΕ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ
Ρωςία, κακ’ όλθ τθ διάρκεια προετοιμαςίασ τθσ ελλθνικισ αποςτολισ αλλά και μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ζκκεςθσ.
Στισ εταιρείεσ ι ςτουσ ιδιώτεσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν Ζκκεςθ ςτο περίπτερο του ΕΡΕΕ,
παρζχονται:

1. Active Participation (Δυναμικι ςυμμετοχι) - ζωσ 2 ςυνεκκζτεσ ανά εταιρεία
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 Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ των ζντυπων υλικών ςασ ςτο stand ςτον χώρο του περιπτζρου του
ΕΡΕΕ και εξαςφάλιςθ του χώρου εργαςίασ για 1 ι 2 εκπρόςωπουσ (2 καρζκλεσ και 1 ζνα
τραπζηι).
 Τποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ για κζματα του stand/τεχνικό εξοπλιςμό (παροχζσ
ρεφματοσ, πρόςβαςθ ςτο internet κ.α.).
 Εξαςφάλιςθ των απευκείασ επιχειρθματικών ςυναντιςεων με τουσ ρώςουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ
Ζκκεςθσ (ςφμφωνα με τον κατάλογο των ςυμμετεχόντων- 2013) ςε μορφι των Β2Β με
ελάχιςτο 5 ςυναντιςεισ.
 υμμετοχι ςτθν ειδικι Παρουςίαςθ τθσ Ελλθνικισ επιχειρθματικισ αποςτολισ που πρόκειται
να οργανώςει το Ελλθνορωςικό Επιμελθτιριο ςτουσ χώρουσ τθσ Ζκκεςθσ (Media Center).
 Σο περίπτερο του ΕΡΕΕ κα ζχει ειδικι προβολι λόγω τθσ ςυμφωνίασ με τθ διοίκθςθ τθσ
Ζκκεςθσ (ακουςτικι διαφιμιςθ, διαφιμιςθ ςε όλα τα ζντυπα τθσ Ζκκεςθσ κλπ).
 Δυνατότθτα μετάφραςθσ ςτουσ χώρουσ του περιπτζρου (κα υπάρχουν μεταφραςτζσ για τθν
εξυπθρζτθςθ των διαπραγματεφςεων).
 Δυνατότθτα διαφιμιςθσ τθσ εταιρείασ ξεχωριςτά ςτο περιοδικό τθσ Ζκκεςθσ με το
ςυμπλθρωματικό κόςτοσ 450 ευρώ/ςελίδα.
 Visa support (εξαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ πρόςκλθςθσ για τθν ζκδοςθ τθσ Θεώρθςθσ ειςόδου
ςτθ Ρωςικι Ομοςπονδία, κακώσ και υποςτιριξθ ςτθ διαδικαςία αίτθςθσ). Σο κόςτοσ τθσ βίηασ
πλθρώνεται από τον ίδιο ενδιαφερόμενο.
 Θζματα που αφοροφν ςτθ μετάβαςθ και διαμονι ςτθ Μόςχα, κράτθςθ του ξενοδοχείου δίπλα
ςτθν Ζκκεςθ με προνομιακζσ τιμζσ.

Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςό 3 000 ευρώ +23% ΦΠΑ ανά εταιρεία ι
ιδιώτθ (δεν περιλαμβάνονται τα ζξοδα ταξιδιοφ – κόςτοσ αεροπορικών ειςιτθρίων, ξενοδοχείο και
βίηα ςτθ Ρωςία).

2. Distant Participation (Συμμετοχι εξ αποςτάςεωσ) με τθν εκπροςώπθςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ από
το προςωπικό του ΕΡΕΕ.
 Ενοικίαςθ και τοποκζτθςθ του stand με τα ζντυπα υλικά ςασ ςτον χώρου του περιπτζρου του
ΕΡΕΕ, τα οποία κα μοιράηονται από το προςωπικό του ΕΡΕΕ.
 Εξαςφάλιςθ επιχειρθματικών ςυναντιςεων με τουσ ρώςουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ Ζκκεςθσ
(ςφμφωνα με τον κατάλογο των ςυμμετεχόντων- 2013) ςε μορφι των Β2Β με ελάχιςτο αρικμό
τισ 5 ςυναντιςεισ, που κα πραγματοποιθκοφν για λογαριαςμό ςασ από το προςωπικό του
ΕΡΕΕ. Επιπλζον, ςε ςυνεννόθςθ με ςασ, μετά ι κατά τθν Ζκκεςθ παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ςασ με τουσ εκπροςώπουσ των ρωςικών εταιρειών, με τισ οποίεσ κα
ζχουν πραγματοποιθκεί τα επιχειρθματικά ραντεβοφ, για τυχών διευκρινιςεισ και ερωτιςεισαπαντιςεισ με τθ μετάφραςθ του εκπρόςωπου του ΕΡΕΕ.
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Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ ενοικίαςθσ του stand για τα ζντυπα υλικά ςασ και των 5 Β2Β
ςυναντιςεων μζςω του προςωπικοφ του ΕΡΕΕ ανζρχεται ςτα 1000 ευρώ +23% ΦΠΑ για όλθ τθν
περίοδο τθσ Έκκεςθσ.
Σο κόςτοσ τθσ ενοικίαςθσ του stand ςτο περίπτερο του ΕΡΕΕ για τα ζντυπα υλικά ςασ χωρίσ Β2Β
ςυναντιςεισ ανζρχεται ςτα 500 ευρώ +23% ΦΠΑ για όλθ τθν περίοδο τθσ Έκκεςθσ.

ασ παρακαλοφμε κερμά να προωκιςετε τισ πλθροφορίεσ ςτα μζλθ του φορζα ςασ με τθ
δυνατότθτα παρουςίαςθσ των ακινιτων τθσ περιοχισ ςασ ξεχωριςτά ι με τθν εκπροςώπθςθ του
Επιμελθτθρίου ςασ (Εκκζτθσ – το Επιμελθτιριο, το οποίο κα εκπροςωπιςει ομαδικά τα
ενδιαφερόμενα μζλθ του).

Η Αίτθςθ ςυμμετοχισ επιςυνάπτεται.
H εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ πρζπει να γίνει το αργότερο μζχρι τισ 20 Οκτωβρίου 2013.
Για κάκε διευκρίνιςθ είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ ςτα τθλζφωνα: 210 69 81 127, 2117007043,
email: info@hrcc.gr, secretary@hrcc.gr, office@hrcc.ru ι ςτο φαξ: 210 6981127.
Russian Market Communication Manager - Κυρία Julia Sysalova.
Με εκτίμθςθ,

Ελζνθ Κοντράτοβα

Γενικι Διευκφντρια του ΕΡΕΕ
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