CYPRUS
AGRICULTURAL &
GARDEN EXHIBITION

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
& ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΠΟΥ

29 Sept - 01 Oct 2017

29 Σεπτ - 01 Οκτ 2017 - Χώρος Κρατικής Έκθεσης

International Fair Grounds

Έντυπο συμμετοχής – Συμβόλαιο / Participation form – Contract
Ονομασία εταιρείας / Company Name:
Αρμόδιος / Co-ordinator:

Τίτλος / Title:

Διεύθυνση / Address:
Πόλη / City:

Ταχ. Κώδικας / Post Code:

Τηλ. / Tel.:

Φαξ / Fax:

E-mail:

Κιν. / Mob:

* ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

● Ελάχιστος χώρος κράτησης: 15τ.μ. / Minimum space allocation: 15m2
● Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο / Price per square metre:
A: Εσωτερικός Χώρος = €60 +19% V.A.T.
Β: Εξωτερικός Χώρος = €14 +19% V.A.T.
(δεν περιλαμβάνει βασική δομή)

Η τιμή περιλαμβάνει: ενοικίαση του χώρου, τη βασική δομή του περιπτέρου*,
καθαριότητα, φύλαξη, διαφήμιση και οργάνωση / The price includes: space
rental, basic stand construction*, cleaning, security and advertising.

BASIC STAND CONSTRUCTION
Περιλαμβάνει: περιμετρική τοιχοποιία σε χρώμα
σφένδαμος, πέργολα οροφής για στήριξη τοιχοποιίας
και φωτισμού, 1 φωτιστικό 3τ.μ., επιγραφή, 1 τραπέζι,
4 καθίσματα, 1 πρίζα διπλή 13ΑΜΡ και 1 κάλαθο
αχρήστων.
Includes: parameter partition walls in maple colour,
open grid roof, one spot per 3m2, 1 company sign, 1 table,
4 chairs, 1 double socket 13AMP and 1 dustbin.

Εσωτερικός Χώρος

ΣΥΝΟΛΟ
€
TOTAL

Εξωτερικός Χώρος

ΣΥΝΟΛΟ
€
TOTAL

Internal Space: .…………………………....…………… m2 @ €60,00 ………………….………………......+ V.A.T. (at present 19%)
Outdoor space: ……………….........…............….…… m2 @ €14,00 ……………….....……......……........+ V.A.T. (at present 19%)
Υπηρεσίες – Σημειώστε √ / Services – tick √
1. Σύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος - €30 : Μονοφασικό φορτίο μέχρι 7kw
1. Electricity Connection - € 30: Single phase load up to 7kw
2. Σύνδεση νερού - €50
2. Water connection - €50

Κατανάλωση Νερού - €15
Water Consumption- €15

€70 : Τριφασικό φορτίο μέχρι 30kw
€ 70: Three-phase load up to 30kw
3. Αποχέτευση - €50
3. Drainage - €50

4. Wi-Fi / δωρεάν για συνδρομητές CYTA
/καρτοσύνδεση για άλλα δίκτυα

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως με επιταγή ίση με το 50% της συμμετοχής στην Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση και Έκθεση Κήπου.
Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με την προκαταβολή δεν θα
λαμβάνονται υπόψη. Οι όροι συμμετοχής και κανονισμοί της έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σας.
All applications must be accompanied with an unrefundable 50% deposit of the space reservation. Any participation form without this deposit will
be considered null and void. The rules and regulations of the exhibition are considered to be an integral part of your participation.
Όλες οι πληρωμές θα πρέπει γίνονται με επιταγές που θα εκδίδονται στο όνομα της DISPLAY ART PLC ή με έμβασμα στη Τράπεζα Κύπρου, IBAN:
CY72 0020 0195 0000 3570 0576 1803.
All payments should be made by cheque, which must be issued in the name of DISPLAY ART PLC or through transfer to the Bank of Cyprus, IBAN:
IBAN: CY72 0020 0195 0000 3570 0576 1803.

Όνομα / Name in full:
Υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας / Signature & Company seal:

Αποστείλετε την αίτηση σας: / Please send this participation form to:
DISPLAY ART PLC - info@displayartgroup.com or fax: +357 22485933

Υπο την αιγίδα / Under the auspices
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος / Ministry of Agriculture,
Rural Development and Environment

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
& ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΠΟΥ

2 9 ΣΕΠΤ - 01 ΟΚΤ 2017
Η εξειδικευμένη έκθεση AGROEXPO 2016 που
διοργανώθηκε από την εταιρεία μας για τρίτη φορά μετά
το κλείσιμο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
στέφθηκε και πάλι με μεγάλη επιτυχία.
Την επισκέφθηκαν περίπου 20000 κόσμος και οι 50 και
πλέον εκθέτες που συμμετείχαν στην έκθεση έμειναν
πλήρως ικανοποιημένοι και εκφράστηκαν με τα καλύτερα
σχόλια για την όλη διοργάνωση. Οι επαγγελματίες
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα
προϊόντα, μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για τις
επαγγελματικές τους ανάγκες και το κοινό ενημερώθηκε
για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορά το σπίτι από μια
μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που
παρουσίασαν οι εκθέτες μας. Εμείς σαν διοργανωτές θα
κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τη συμμετοχή όσων
περισσότερων εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου
ενημερώνοντας τους με προσωπικές επαφές για το
επαγγελματικό ενδιαφέρον των εμπορικών επισκεπτών.
Η AGROEXPO 2017 θα στεγαστεί στα Περίπτερα 5 και 4
στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης και επίσης σε
παρακείμενους εξωτερικούς χώρους.
Η Έκθεση θα
πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου - 01 Οκτωβρίου
2017 και το ενδιαφέρον από εταιρείες για τη φετινή
διοργάνωση είναι πολύ μεγάλο και αναμένεται συμμετοχή
πέραν των 70 εκθετών.
Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι δεδομένο και φάνηκε
καθαρά στην περσινή διοργάνωση. Αναμένουμε ότι με τις
ενέργειες που προγραμματίζουμε να κάνουμε ο αριθμός
των επισκεπτών θα αυξηθεί σημαντικά.

● Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ-ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
● Έκθεση “WEDDING PLANNING”
● Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών και
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού
● EXPO Αννόβερου
● EXPO SARAGOZA
● 50χρονα Κυπριακής Δημοκρατίας
● SEPTEMBERFEST NICOSIA BEER FUN FESTIVAL
● AYIA NAPA BEER FESTIVAL
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Η έκθεση τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Την Έκθεση στηρίζουν ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

29 Σεπτεμβρίου
30 Σεπτεμβρίου
01 Οκτωβρίου

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Έκθεση θα προβληθεί ευρέως στα ΜΜΕ (έντυπα,
τηλεόραση, ραδιόφωνα, διαδίκτυο, αποστολή SMS,
εξωτερική διαφήμιση και πανό καθώς και με κυκλοφορία
οδηγού έκθεσης, προσκλήσεων και αφισών).

ΕΚΘΕΤΕΣ
– ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΕΚΘΕΤΕΣ
– ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΣ

Η επιτυχία μιας έκθεσης οφείλεται κυρίως σε μεγάλο
βαθμό στους εκθέτες και στην προσέλκυση των
ενδιαφερομένων
επισκεπτών.
Θεωρούμε
ότι
οι
εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις είναι ο καλύτερος
τρόπος για άμεση ενημέρωση και προώθηση των
προϊόντων και υπηρεσιών σας. Πιστεύουμε ότι είναι
καιρός να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες που χρειάζονται και να επαναφέρουμε
σιγά-σιγά τον κλάδο σε ανάπτυξη. Εμείς, σαν
διοργανωτές, γνωρίζοντας πολύ καλά το αντικείμενο, σας
υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να
πετύχει η έκθεση.

Θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ
Η Εταιρεία DISPLAY ART PLC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία
της Κύπρου στον τομέα της Οργάνωσης και Κατασκευής
Εκθεσιακών Χώρων. Για 36 χρόνια προσφέρει τις
υπηρεσίες της στην Κύπρο και το εξωτερικό με συνέπεια
και επαγγελματισμό και τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της με
παγκόσμια βραβεία στην ITB Βερολίνου το 2006 και στην
MITT Μόσχας το 2006 και 2007.
Η Εταιρεία διοργάνωσε για σειρά ετών τις πιο κάτω
εκθέσεις και εκδηλώσεις:
● Έκθεση “ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2016”
● Αγροτική - Γεωργική Έκθεση & Έκθεση Κήπου 2016
● Τουριστική Έκθεση “ΤΑΞΙΔΙ” 2016.

17:00 – 22:00
15:00 – 22:00
11:00 – 22:00

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΧΩΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΧΩΡΟΥ
Η Έκθεση θα στεγαστεί στα Περίπτερα 5 και 4 καθώς και σε
εξωτερικούς χώρους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων
Κύπρου ανάλογα με τη ζήτηση των χώρων και τις ανάγκες
των εκθετών.
Η τοποθέτηση των εκθετών θα γίνει με βάση την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

OΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Θα εκδοθεί Οδηγός Έκθεσης ο οποίος θα παρέχεται
δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες και θα περιέχει:
● Γενικές

πληροφορίες για την έκθεση

● Σχεδιάγραμμα
● Παρουσίαση

χώρου

εκθετών

● Διαφημιστικές

καταχωρήσεις

ΕΙΣΟΔΟΣ
Μεγάλος αριθμός προσκλήσεων θα δοθεί από τους
διοργανωτές προς τους εκθέτες για δική τους διάθεση.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 5

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
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Καταχώρηση στον Κατάλογο | Catalogue Insertion
Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | EXHIBITION CATALOGUE
Τα στοιχεία όλων των εκθετών θα καταχωρηθούν στον επίσημο κατάλογο δωρεάν.
The exhibitors company information will be inserted in the catalogue free of charge.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παραδοθούν στην DISPLAY ART PLC το αργότερο 3 εβδομάδες πριν την έναρξη της έκθεσης.
The exhibitors company information must reach the organisers 3 weeks before the exhibition.
Σε περίπτωση καθυστέρησης, η DISPLAY ART PLC, δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη περίληξη εκθέτη στον κατάλογο λόγω μη έγκαιρης
αποστολής των ζητούμενων στοιχείων ως επίσης και αν έχουν δοθεί και από τον εκθέτη λανθασμένες πληροφορίες.
The organiser bares no responsibility for false information and late catalogue entries.

Όνομα Εκθέτη | Exhibitors Name:
Διεύθυνση | Address:
Ταχ. Θυρίδα | P.O.Box:
Fax:

Κωδικός | Code:

Τηλ. | Τel.:

E-mail:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΜΕΧΡΙ 50 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
PRODUCTS/SERVICES (MAXIMUM 50 WORDS IN CAPITAL LETTERS PLEASE)

Λογότυπο της Εταιρίας καθώς επίσης και σύντομο κείμενο με περιγραφή δραστηριοτήτων να αποσταλεί
σε μορφή Word (doc.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@displayartgroup.com
Το λογότυπο της Εταιρίας να είναι υψηλής ανάλυσης σε γραμμική μορφή.
Company logo and a short description of services provided must be send in Word document (doc.),
email info@displayartgroup.com
Company logo must be high resolution in vector format.

Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ | CATALOGUE ADVERTISING:

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | ΝΟ

Σε περίπτωση που θέλετε χώρο για έγχρωμη πληρωμένη διαφήμιση, σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι
Please mark with an Χ the appropriate box
1. Εξωτερικό οπισθόφυλλο | Back cover
2. Εσωτερικό εμπροσθόφυλλο | Inside front cover
3. Εσωτερικό οπισθόφυλλο | Inside back cover
4. Εσωτερική διαφήμιση | Inside ad

€
€
€
€

350.00
300.00
250.00
150.00

+
+
+
+

V.A.T
V.A.T
V.A.T
V.A.T

Διαστάσεις διαφημίσεων | Advertising Size & Format:
A5 (14.85cm width Χ 21cm height)+BLEED 3 mm / TIFF file or high resolution PDF
Η διαφήμιση πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία μας DISPLAY ART PLC (τηλ. 22485420, e-mail: info@displayartgroup.com)
ολοκληρωμένη σε CD και με έγχρωμο αντίγραφο το αργότερο 3 βδομάδες πριν την έναρξη της έκθεσης.
CDs with the advertising design and the colour print out must be sent to our offices DISPLAY ART PLC (τηλ. 22485420,
e-mail: info@displayartgroup.com) 3 weeks before the exhibition.
Υπογραφή και σφραγίδα:
Signature & Company Seal:

Ημερομηνία:
Date:

Όνομα Υπογράφοντος:
Name of Signatory:

tel. +357 22485420 | fax. +357 22485933
e-mail: info@displayartgroup.com

Υπο την αιγίδα / Under the auspices
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος / Ministry of Agriculture,
Rural Development and Environment

29 Σεπτ - 01 Οκτ 2017
ΧΩΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί της Έκθεσης
1. Ο χώρος παραχωρείτε αποκλειστικά στον εκθέτη που αναφέρεται στο συμβόλαιο συμμετοχής. Απαγορεύεται αυστηρά η υπενοικίαση, «φιλοξενία»,
μεταβίβαση ή οποιαδήποτε «εξυπηρέτηση» τρίτου.
2. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου ο Εκθέτης δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβει τελικά μέρος στην
έκθεση: Α. Το τέλος εγγραφής δεν επιστρέφεται. Β. Οφείλει να προειδοποιήσει τους διοργανωτές τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη της Έκθεσης.
Οποιαδήποτε προκαταβολή έχει δοθεί μέχρι την ημέρα αυτή χάνεται, σαν αποζημίωση υπέρ των Οργανωτών, για τη μη εκτέλεση της συμφωνίας. Γ. Σε
περίπτωση που δεν υπήρξε προειδοποίηση προς τους Οργανωτές με τον απαιτούμενο χρόνο που αναφέρεται πιο πάνω, ο Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει
όλο το ποσό της συμμετοχής. Δ. Οι Οργανωτές στις περιπτώσεις αυτές θεωρούν το χώρο του περιπτέρου ελεύθερο και το διαθέτουν όπως αυτοί νομίζουν.
3.

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους Κανονισμούς Συμμετοχής χωρίς καμία επιφύλαξη.

4.

Οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν οποιαδήποτε συμμετοχή ή έκθεμα ή υπηρεσία χωρίς καμία υποχρέωση να δικαιολογήσουν τη θέση τους.

5. Αν οι Οργανωτές κρίνουν αναγκαία την τροποποίηση του εκθεσιακού χώρου ή τη διαρρύθμιση των περιπτέρων για οποιαδήποτε αιτία έχουν το δικαίωμα να
προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή μετά από συνεννόηση με τους Εκθέτες.
6. Οι Οργανωτές έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα κατανομής των εκθεσιακών χώρων για την καλύτερη προβολή και ομαδοποίηση των εκθεμάτων καθώς και
γενικής παρουσίασης της έκθεσης. Οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν αλλαγές στο χώρο που παραχωρήθηκε, είτε ως προς τις διαστάσεις του, είτε
ως προς τη θέση. Αυτό δεν θα δίνει το δικαίωμα στον εκθέτη να αποσυρθεί ή να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση.
7. Οι Εκθέτες έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον επίσημο εργολάβο-κατασκευαστή των Οργανωτών για την ετοιμασία του περιπτέρου τους. Σε άλλη
περίπτωση πρέπει να έχουν την άδεια των Οργανωτών. Όλες οι κατασκευές πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές αισθητικής και ασφάλειας του εκθεσιακού
κέντρου.
8. Οποιοδήποτε σχέδιο διακόσμησης του περιπτέρου, πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στους Οργανωτές προκειμένου να μην αλλάξει η βασική εμφάνιση και
δομή του χώρου αλλά ούτε και να ενοχλεί τους άλλους Εκθέτες. Όλες οι εργασίες, κατασκευαστικές ή / και διακοσμητικές θα πρέπει να ολοκληρωθούν
τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της έκθεσης.
9. Οι Οργανωτές έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν στον Εκθέτη το χώρο του περιπτέρου του μία μέρα νωρίτερα από την έναρξη της Έκθεσης.
10. Οι Εκθέτες έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τα περίπτερα στην κατάσταση που τα παρέλαβαν. Τα υλικά της δομής των περιπτέρων είναι ιδιοκτησία των
Οργανωτών η οποία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υλικών προερχόμενη από τον Εκθέτη ή εκπρόσωπο του.
11. Διαφημίσεις εκτός των περιπτέρων δεν επιτρέπονται. Απαγορεύεται η διανομή διαφημιστικού υλικού των Εκθετών στους διαδρόμους στους γύρω χώρους της
έκθεσης όπως και στην είσοδο της.
12. Η παρουσίαση εκθεμάτων με τη χρήση ραδιομαγνητοφώνων, βίντεο, προβολών κλπ. θα γίνεται σε χαμηλή ένταση ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι Εκθέτες.
Σε αντίθετη περίπτωση οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα έναντι των Εκθετών να λύσουν το συμβόλαιο συμμετοχής.
13. A. H εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει/αναβάλει την έκθεση αν η ίδια κρίνει ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να διοργανωθεί και οφείλει να
ενημερώσει τους εκθέτες τουλάχιστον 4 βδομάδες πριν τη διεξαγωγή της. Σε τέτοια περίπτωση η εταιρεία επιστρέφει το ποσό προκαταβολής στους εκθέτες.
Β. Στην περίπτωση που η Έκθεση δεν πραγματοποιηθεί ή ήθελε διακοπεί ή μεταβληθεί ο χαρακτήρας της από οποιανδήποτε ανωτέρα βία, σεισμό, πλημμύρες,
πόλεμο ή πυρκαγιά ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε ενέργεια των Οργανωτών, συμφωνείται ότι οι Εκθέτες καμία αξίωση ή απαίτηση
έχουν όσον αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή καταβληθέντος ποσού.
14. Οι ώρες και μέρες λειτουργίας της έκθεσης καθορίζονται από τους Οργανωτές που έχουν το δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή.
15. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση εκθεμάτων από το χώρο της έκθεσης πριν από τη μέρα και ώρα λήξης της έκθεσης.
16. Το κόστος μετακίνησης των εκθεμάτων προς και από το χώρο της έκθεσης καθώς και η διακόσμηση του περιπτέρου επιβαρύνουν τον Εκθέτη, ο οποίος δεν
έχει το δικαίωμα να ζητήσει γ’ αυτό μείωση του κόστους του περιπτέρου.
17. Οι Οργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιανδήποτε ασφάλιση εκθεμάτων. Οι Εκθέτες πρέπει να καλυφθούν με δικά τους ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι
οποιουδήποτε κινδύνου. Για τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες και γενικά κάθε ζημιά σε βάρος
προσώπων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εμπορευμάτων δεν μπορεί να καταλογισθεί σε βάρος των Οργανωτών. Ο Οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη
αποζημίωσης και έχει μόνο τις συνηθισμένες υποχρεώσεις του εκμισθωτή.
18. Οι Εκθέτες είναι υποχρεωμένοι με το τέλος της έκθεσης όπως μετακινήσουν άμεσα τα εκθέματα τους από το χώρο της έκθεσης καθώς επίσης και τα υλικά της
διακόσμησης του περιπτέρου τους. Σε διαφορετική περίπτωση ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα μετακίνησης και αποθήκευσης των εκθεμάτων με δαπάνες των
Εκθετών.
19. Οι Εκθέτες καθώς και το προσωπικό που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τους κανονισμούς και όρους συμμετοχής.
20. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε σύγκρουση προκύψει θα αντιμετωπίζεται υπό
την αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

