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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  

SEOUL FOOD & HOTEL  (SEOUL 16 –19 Μαΐου  2017) 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Η Διεθνής Έκθεση “SEOUL FOOD & HOTEL” θα λάβει χώρα 
στο KOREA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONVENTION 
CENTER (KINTEX) μεταξύ 16 και 19 Μαΐου 2017.  

Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που 
προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους από το 
χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της 
διανομής και της βιομηχανίας ειδών τροφίμων και ποτών.   

Η Νότια Κορέα με συνολικό πληθυσμό 52 εκατομμυρίων 
κατοίκων είναι η 13η μεγαλύτερη οικονομία στο κόσμο και 
μία από τις ισχυρότερες βιομηχανικές  χώρες. 

Η ύπαρξη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ε.Ε 
από το 2011, έχει δώσει ώθηση στις εξαγωγές προς την 
Κορέα οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50%.  

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

Αγροτικά προϊόντα, είδη αρτοποιίας και  ζαχαροπλαστικής , 
γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα διαίτης και υγιεινής 
διατροφής, κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά, κρέας και 
προϊόντα κρέατος, θαλασσινά, λάδι, ελιές, φρούτα, 
λαχανικά, μπαχαρικά, ποτά οινοπνευματώδη και μη, χυμοί, 
καφές, τσάι,  εξοπλισμός εστίασης, κλπ. 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Σύνολο εκθετών: 1.520 από 46 χώρες  
 Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 53.406 
 Εκθεσιακός χώρος 74.171 τ.μ. 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

κα Αναγνωστοπούλου Κατερίνα  
T.:210 3355767& 2103355762 

E:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr  

F.: 210 3242079 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

€ 339 /τ.μ. συν  24% ΦΠΑ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι τις 06/03/2017 
 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
 

http://www.seoulfoodnhotel.co.kr 

 

http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/
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 (*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

To κόστος ανέρχεται σε  339 € συν ΦΠΑ 24%. 

Το  παραπάνω  κόστος περιλαμβάνει : 

Το  κόστος περιλαμβάνει: 
 Ενοίκιο χώρου 
 Κατασκευή περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό stand, ειδικότερα για 

stand 9 τ.μ. ο εξοπλισμός περιλαμβάνει : 1 τραπεζάκι με 4 καρέκλες, 
βιτρίνα, ράφια, επιγραφή με την επωνυμία και το λογότυπο της 
επιχείρησης στη μετώπη του stand κ.λ.π., για μεγαλύτερα περίπτερα 
ο εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα 

 Αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν 
περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα) 

 Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου, καθαρισμός 
περιπτέρου  

 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου της ENTERPRISE GREECE SA, για την 
υποστήριξη του συνόλου των εκθετών 

 Παροχή στοιχείων για την αγορά 
 Καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης 

 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν απαραιτήτως   μαζί 
με την Αίτηση  συμμετοχής τους, ως προκαταβολή  το 50 % του 
συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη  τα αιτούμενα  
τ. μ . 

 

Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνει με κατάθεση στον  
παρακάτω λογαριασμό: 

ALPHA BANK 
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:        
Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών 
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE 

 
 
 
Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης  θα   πρέπει να 
αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, η επωνυμία της εταιρείας και 
το όνομα της Έκθεσης.  
 
Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του 
σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece SA  στο 210 3242079  ή e-mail στο  
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pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης κα 
Αναγνωστοπούλου στο e- mail  k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr 
 
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει εντός 14 ημερών από την οριστικοποίηση του αριθμού των 
τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, με τον ίδιο ως άνω τρόπο και σε κάθε 
περίπτωση πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων 
των εκθετών.  
 
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους 
συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.  
 
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη συγκέντρωσης  ικανοποιητικού αριθμού εκθετών, είτε, σε ειδικές 
περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη 
Έκθεση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE διατηρεί 
το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. 
 
Τέλος στην περίπτωση που έχετε έγκριση για χρηματοδότηση της δράσης από το πρόγραμμα 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων» ή άλλο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το 
γνωρίσετε για να σας ενημερώσουμε για το ισχύον κόστος. 
 
 
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
Αντωνης Γραβάνης  
Διευθυντής   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr
mailto:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ 

 

      

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Α.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Άρθρο 1 Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις γίνεται μετά από Αίτησή 

της, η οποία υποβάλλεται εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων, όπως αυτά εκάστοτε θα 

αποτυπώνονται σε απόφαση της ENTERPRISE GREECE ( εφεξής και χάριν συντομίας ‘’Εταιρεία’’) περί 

πρόσκλησης για συμμετοχή (εφεξής «Πρόσκληση»). Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης 

επιβεβαίωσης της Εταιρείας και υπό τον όρο ολοσχερούς καταβολής της προκαθορισθείσας δυνάμει της 

ανωτέρω πρόσκλησης προκαταβολής εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

Άρθρο 2 Την ευθύνη για την ακρίβεια και πιστότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση 

συμμετοχής  καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, φέρει η αιτούσα επιχείρηση. 

Άρθρο 3 Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από την ENTERPRISE GREECE, ανάλογα με την πηγή 

χρηματοδότησης και την οικεία απόφασή της και καταβάλλεται από την επιχείρηση - Εκθέτη σε δύο δόσεις 

ήτοι: 

α) Προκαταβολή, της οποίας το ύψος και η προθεσμία καταβολής αναφέρονται ρητά στην «Πρόσκληση για 

συμμετοχή» της Εταιρείας και 

β) Υπόλοιπο κόστους συμμετοχής, το οποίο γνωστοποιείται, μαζί με τη ημερομηνία εξόφλησης, εγγράφως 

και προσωπικά σε κάθε  Εκθέτη και υπολογίζεται ως εξής:  

τ.μ. stand Χ κόστος κατά τ.μ. μείον προκαταβολή = …… €  για καταβολή & εξόφληση 

Β.  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 4 Ο Εκθέτης υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί 

προβλέπονται από την  ENTERPRISE GREECE και τον Διοργανωτή της εκάστοτε Διεθνούς  Έκθεσης, τόσο στη 

φάση της οργάνωσης, όσο και κατά τη διεξαγωγή της. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, της οποία 

ο παρών κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, ο Εκθέτης δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.   

Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ 

Άρθρο 5 Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη : 

α) Όταν δεν καταβάλλει το σύνολο της προβλεπόμενης προκαταβολής. 

β) Όταν, μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος 

συμμετοχής.  
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     Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή. 

γ)  Εφόσον ο  εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. 

Στην περίπτωση αυτή η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα, και η Επιχείρηση – Εκθέτης συναινεί 

από τούδε, παρακράτησης του συνόλου του ήδη καταβληθέντος ποσού, για κάλυψη των δαπανών στις 

οποίες έχει ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της. 

 

Δ.  ΑΚΥΡΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE 

Άρθρο 6 Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της ελληνικής συμμετοχής στην 

έκθεση εν γένει, εφόσον, είτε συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση της, είτε, 

σε ειδικές περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην 

συγκεκριμένη Έκθεση.  Στην περίπτωση αυτή, η ENTERPRISE GREECE θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να 

ενημερώσει έγκαιρα τους Εκθέτες, επιστρέφοντάς τους  το συνολικό ποσό που ήδη έχουν καταβάλει,  ο δε 

Εκθέτης  αναγνωρίζει από τούδε, ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση  από την ENTERPRISE GREECE. 

Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει μεμονωμένα 

συμμετοχή Εκθέτη ή να αποβάλει αυτόν από την Έκθεση, αν ο Εκθέτης προβάλλει στο περίπτερο, αμέσως ή 

εμμέσως,  μη ελληνικής προέλευσης εκθέματα.  Σε αυτή την περίπτωση, η ENTERPRISE GREECE δικαιούται 

επιπλέον να ζητήσει και αποζημίωση από τον Εκθέτη, αυτός ο οποίος δεν έχει κανένα δικαίωμα 

επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε ή άλλης αποζημίωσης.  Σε περίπτωση κατά την οποία, Εκθέτης 

κρίνει, ότι πρέπει απαραιτήτως να συμπροβάλει και μη ελληνικής προέλευσης εκθέματα ή τμήματα αυτών, 

οφείλει να ζητήσει ειδική προς τούτο προηγούμενη γραπτή άδεια, από την ENTERPRISE GREECE.   

 Ε.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ 

Άρθρο 7 Ο Εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο  κατόπιν υποβολής 

στην Εταιρεία εγγράφου αιτήματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της 

προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 3α, ότε και δύναται να διεκδικήσει την επιστροφή της 

καταβληθείσης προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής με 

αίτημα επιστροφής της καταβληθείσης προκαταβολής, ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα 

επιστροφής της προκαταβολής,  ο δε Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην ENTERPRISE GREECE τις 

δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει ή καλείται να καλύψει για λογαριασμό του Εκθέτη  (με 

βάση τον κανονισμό της Έκθεσης όπως λ.χ.. ενοίκιο stand, καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της 

Έκθεσης, κ.λπ.). 

 Αν η εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω ακύρωση της συμμετοχής Εκθέτη γίνει αφότου έχει ανατεθεί η 

κατασκευή του περιπτέρου, η προβολή της συμμετοχής ή και άλλες ενέργειες που αφορούν στην 

συμμετοχή του Εκθέτη, ο Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και την αντίστοιχη δαπάνη της Εταιρείας 

επί των  προαναφερόμενων ενεργειών.  Ο Εκθέτης απαλλάσσεται μόνο από τα μεταφορικά έξοδα.  

ΣΤ.  ΕΚΘΕΜΑΤΑ 
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Άρθρο 8 Η παράδοση των εκθεμάτων, ελληνικής προέλευσης, πρέπει να γίνεται εντός της 

προβλεπόμενης από την πρόσκληση της ENTERPRISE GREECE προθεσμίας, σε ποσότητα και όγκο ανάλογο 

των τετραγωνικών  μέτρων του περιπτέρου (stand) του Εκθέτη και στον τόπο που θα υποδείξει η 

ENTERPRISE GREECE.  Η Εταιρεία μεσολαβεί για τη μεταφορά των εμπροθέσμως παραδοθέντων 

εκθεμάτων. 

Εκπρόθεσμη παράδοση απαλλάσσει εξ ολοκλήρου την Εταιρεία από την υποχρέωση μεταφοράς, η οποία 

μπορεί να γίνει από τον Εκθέτη με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

Άρθρο 9 Η ENTERPRISE GREECE δεν φέρει καμία ευθύνη αν η συσκευασία δεν ανταποκρίνεται στις 

ειδικές ανάγκες του εκθέματος ή αν τα εκθέματα τελικά δεν μπορούν να παραδοθούν στο ελληνικό 

περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκθέτη (προτιμολόγια, πιστοποιητικά, packing list, παραστατικά 

δυσανάγνωστα ή ελλιπώς συμπληρωμένα, κλπ.) 

Άρθρο 10         Σε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή εκθεμάτων, τα εκθέματα που θα επιστραφούν, 

μετά το πέρας της έκθεσης, πρέπει να παραληφθούν από τον Εκθέτη κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία 

από τον αποθηκευτικό χώρο της αρχικής παράδοσης, μετά από έγγραφη ενημέρωση από την ENTERPRISE 

GREECE. Εκπρόθεσμη παραλαβή απαλλάσσει πλήρως την Εταιρεία από κάθε ευθύνη, μπορεί ωστόσο να 

συνεπάγεται κόστος για τον Εκθέτη λόγω δαπάνης αποθήκευσης / ασφάλισης κλπ. 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

 

Άρθρο 11 Ο Εκθέτης δικαιούται αποζημίωσης για τυχόν φθορές ή απώλειες στα εκθέματα και το 

υποστηρικτικό του υλικό, έως το ύψος της αξίας που ο ίδιος έχει δηλώσει στα συνοδευτικά έγγραφα : 

α) αν η συσκευασία των εκθεμάτων του έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ENTERPRISE GREECE 

και τις  ειδικές προδιαγραφές συσκευασίας, ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο μεταφοράς, 

β) αν έχει τηρήσει με ακρίβεια τους όρους παράδοσης και παραλαβής, 

γ) αν η σχετική του δήλωση ζημίας γίνει εγγράφως και εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους.   

Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να ασφαλισθεί για οιονδήποτε περαιτέρω κίνδυνο (π.χ. επιστροφή 

εξόδων συμμετοχής, κλπ.), οφείλει με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί σε σχετική ασφαλιστική 

κάλυψη. 

Πέραν του δηλωθέντος ποσού, η Εταιρεία απαλλάσσεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Εκθέτης 

από οιαδήποτε αιτία (μη άφιξη εκθεμάτων, αβαρία ή ζημίες αυτών κατά την μεταφορά κ.λπ.),  Ο Εκθέτης 

συνομολογεί δε δια του παρόντος, ότι αποδέχεται ως δίκαιη και εύλογη την ανάληψη από τον ίδιο, του 

όποιου τυχόν κινδύνου, για οιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική υποστεί, από τη συμμετοχή του στην 

έκθεση, η οποία υπερβαίνει τη δηλωθείσα από τον ίδιο αξία εκθεμάτων του. 

 

 Η.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 



   
 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 
Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα 

T: 210 3355700, F: 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr 
 

 

Άρθρο 12       Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα 

Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 



 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ SEOUL FOOD & HOTEL   16 – 19 .5. 2017 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ENTERPRISE GREECE 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κ. Αναγνωστοπούλου e-mail k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 3355767 & ( 762) ΦΑΞ 210 3242079 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ.  ΔΟΥ  ΤΗΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Συμμετοχή με Πρόγραμμα (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ.)                 NAI                                              OXI 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2014  ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% επί 
των πωλήσεων) 

2014  

2015  2015  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΑΙΘΟΥΣΑ  ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
Τ.Μ. 

 ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΙΘΑΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ m3 Kg 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  
ΑΠΟ ENTERPRISE GREECE 

NAI                   OXI  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (με 
χρέωση) 

NAI                   OXI  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ (με χρέωση)   TV                                       ΨΥΓΕΙΟ                                          ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

COMPANY NAME  

ADDRESS  ZIP CODE  

TEL.  FAX  

e-mail    WEBSITE  

CONTACT 
PERSON 

NAME  e-mail  

TEL.  MOBILE  

PRODUCTS  

 

 

 

 

Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα άρθρα του Κανονισμού Συμμετοχής σε 
Δ.Ε. του Enterprise Greece 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

mailto:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  2017
	Αίτηση συμμετοχής seoul food & hotel   2017

