
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ SUMMER FANCY FOOD

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Deadline: Παρασκευή 25/5

Σημειώστε το/α όνομα/τα των ατόμων που θα εκπροσωπήσουν την εταιρία / το φορέα (αγγλικά όπως στην αστυνομική
ταυτότητα):

Κλάδος Δραστηριότητας (αγγλ.):

Kόστος ανά συμμετοχή: 950€ * (οι παροχές αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αναλυτικό έντυπο)

Διαμονή και αεροπορικά εισιτήρια*

Κόστος Αεροπορικών Εισιτηρίων: 1.040€

Κόστος Διαμονής: 280€ /διανυκτέρευση  3* ( MID TOWN)

*Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και αφορούν την παρούσα χρονική στιγμή. Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απευθείας
από τον ενδιαφερόμενο ή έπειτα από επικοινωνία με συνεργαζόμενο πρακτορείο.

Τρόπος πληρωμής:
Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής κατατίθενται σε έναν από
τους παρακάτω λογαριασμούς της ΔΕΘ – HELEXPO, το 100% του κόστους συμμετοχής:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN:  GR40 0110 2230 0000 2234 7030 060
SWIFT:ETHNGRAA
ALPHA BANK: IBAN: GR74 0140 7070 7070 0232 0000 394
SWIFT:CRBAGRAAXXX
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR16 0172 2020 0052 0200 2162 792
SWIFT: PIRBGRAA

Με την υποβολή της δήλωσης
αυτής βεβαιώνουμε ότι
επιθυμούμε να συμμετάσχουμε
στην παραπάνω επιχειρηματική
αποστολή και αποδεχόμαστε
όλους τους όρους της δήλωσης
συμμετοχής.

Ο/Η  ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

υπογραφή/σφραγίδα

Ημερομηνία:

Διοργάνωση:

Σε συνεργασία με:

Υπό την αιγίδα:



Όροι Συμμετοχής

1. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου το Πρόγραμμα της Επιχειρηματικής Αποστολής να τηρηθεί.
Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μερικώς ή πλήρως το Πρόγραμμα της Επιχειρηματικής Αποστολής σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς οι συμμετέχοντες σ' αυτήν να έχουν έναντι της
ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ καμία αξίωση ή απαίτηση για αποζημίωση από οιαδήποτε τυχόν ζημία, απώλεια ή βλάβη ούτε για την αναζήτηση
εξόδων και δαπανών στις οποίες τυχόν να έχουν υποβληθεί.
Ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής για τους ανωτέρω λόγους δεν επιτρέπεται.
2. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί με έγγραφη δήλωση προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, ο
συμμετέχων θα πρέπει να καταβάλλει το σύνολο του Κόστους Συμμετοχής, εφόσον η δήλωση ακύρωσης της συμμετοχής περιέλθει στη
ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ εντός τριών (3) εβδομάδων από την έναρξη της Επιχειρηματικής Αποστολής την 07.06.2018. Σε περίπτωση κατά την
οποία η ως άνω δήλωση περιέλθει στη ΔΕΘ σε διάστημα που υπερβαίνει τις παραπάνω τρεις εβδομάδες, ο συμμετέχων θα καταβάλλει
στη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ το 50% του Κόστους Συμμετοχής.
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση ακύρωσης η ΔΕΘ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει το συμμετέχοντα από συμμετοχή σε μελλοντικές
επιχειρηματικές αποστολές.
Τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά αποδίδονται από τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ στο συμμετέχοντα, σε περίπτωση κατά την οποία η ΔΕΘ-HELEXPO
ΑΕ μπορέσει να αντικαταστήσει εγκαίρως και με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου συμμετέχοντος με άλλη συμμετοχή του ιδίου
επιχειρηματικού κλάδου.
3. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη ματαίωση ή στην αναβολή της Επιχειρηματικής Αποστολής ή τη συμμετοχή του
συμμετέχοντος σ' αυτήν, οποιαδήποτε στιγμή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ θεωρεί ότι υφίσταται σημαντικός κίνδυνος για την προσωπική ασφάλεια, υγεία και την περιουσία οιουδήποτε
προσώπου,
β) δεν επιτευχθεί επαρκής αριθμός συμμετεχόντων. Ως ανεπαρκής αριθμός συμμετεχόντων θεωρείται λιγότεροι των 10 συμμετεχόντων,
γ) ο συμμετέχων παραβιάσει οποιουσδήποτε από τους όρους της παρούσας καθώς και εάν ο ίδιος ή οποιοσδήποτε υπάλληλος, στέλεχος
ή προστηθείς του συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή δραστηριότητα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να βλάψει την φήμη
ή/και και την υπόληψη, τους επιχειρηματικούς σκοπούς της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ.
δ) εάν ο συμμετέχων βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά
περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και διατάξεις.
Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Επιχειρηματικής Αποστολής ή της συμμετοχής του συμμετέχοντος σ' αυτή, ο συμμετέχων
συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι του συμμετέχοντος και ότι ο συμμετέχων δεν θα έχει
καμία αξίωση ή απαίτηση έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ για την αποκατάσταση οιαδήποτε ζημίας, απώλειας ή βλάβης ή την καταβολή
οιασδήποτε δαπάνης ή εξόδου. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του
καταβληθέντος Κόστους Συμμετοχής, εκτός από τυχόν δαπάνες και έξοδα, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έξοδα και δαπάνες προς τρίτα πρόσωπα, έξοδα ακύρωσης κλπ.
4. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι του συμμετέχοντος σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, δηλαδή
απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών που εκφεύγουν των προβλέψεων και του ελέγχου της. Γεγονότα ανωτέρας βίας, ενδεικτικά,
συνιστούν θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη, εμπάργκο
κλπ. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δικαιούται να παρακρατήσει και να αναζητήσει οποιεσδήποτε δαπάνες
και έξοδα, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έξοδα και δαπάνες προς τρίτα
πρόσωπα και έξοδα ακύρωσης.
5. Ο συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην γνωστοποίηση από τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ προς το SPECIALTY FOOD ASSOCIATION
των προσωπικών και εταιρικών στοιχείων του στο όνομα και για λογαριασμού του συμμετέχοντος, τα οποία θα συλλέξει η ΔΕΘ-HELEXPO
ΑΕ στα πλαίσια διοργάνωσης της Επιχειρηματικής Αποστολής, με σκοπό την ενημέρωση του συμμετέχοντος για άλλες υπηρεσίες,
εκδηλώσεις, επαγγελματικές ευκαιρίες, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και λοιπές συναφείς δραστηριότητες εξαγωγών που οργανώνονται
ή προωθούνται από το SPECIALTY FOOD ASSOCIATION. Ο συμμετέχων συναινεί, επίσης, στη χρήση των ως άνω στοιχείων και
πληροφοριών σε ενσώματη ή ηλεκτρονική μορφή (συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος της συμμετοχής του στην Επιχειρηματική
Αποστολή) με σκοπό την προώθηση και την ενημέρωση μελλοντικών επιχειρηματικών αποστολών.
6. Ο συμμετέχων συναινεί και συμφωνεί ότι η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ μπορεί να παραχωρήσει στο όνομα και για λογαριασμό του στο
SPECIALTY FOOD ASSOCIATION τη μη αποκλειστική, αμεταβίβαστη, και χωρίς αμοιβή άδεια χρήσης του εμπορικού του σήματος, της
εταιρικής του επωνυμίας και του διακριτικού του τίτλου σε κάθε είδους υλικό σε ενσώματη ή ηλεκτρονική μορφή που αφορά στη
συγκεκριμένη Επιχειρηματική Αποστολή. Επιπλέον, ο συμμετέχων συναινεί και συμφωνεί ότι η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ μπορεί να παραχωρήσει
στο όνομα και για λογαριασμό του στο SPECIALTY FOOD ASSOCIATION τη μη αποκλειστική, αμεταβίβαστη, και χωρίς αμοιβή άδεια χρήσης
των κάθε είδους εικόνων του και απεικονίσεων που τον αφορούν (συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών) και οποιοδήποτε δικαίωμα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του συμμετέχοντος που σχετίζονται με την Επιχειρηματική Αποστολή, σε οιαδήποτε μορφή και
εάν βρίσκονται αυτά, ενσώματη ή ηλεκτρονική, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και την προώθηση μελλοντικών επιχειρηματικών
αποστολών και την προώθηση του SPECIALTY FOOD ASSOCIATION μέσω και του παγκόσμιου ιστού.
7. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δεν θα ευθύνεται, ούτε υπέχει ευθύνη να αποζημιώσει τον συμμετέχοντα ή οποιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ζημίας,
ατυχήματος ή βλάβης, που μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα, εμπορεύματα, εκθέματα, εκθεσιακό υλικό κλπ σε σχέση
με τη συμμετοχή του στην Επιχειρηματική Αποστολή. Δεν ευθύνεται, επίσης, για τυχόν κλοπές και απώλειες εις βάρος του συμμετέχοντα
ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, ή εμπορευμάτων, εκθεμάτων, εκθεσιακού υλικού κλπ, καθώς και για καταστροφές από πυρκαγιές ή
φυσικά φαινόμενα. Γι' αυτό και η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ συνιστά στο συμμετέχοντα να προβεί στην ασφάλιση όλων των προσώπων και
στελεχών του που θα συμμετέχουν στην Επιχειρηματική Αποστολή.
8. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή καταργήσει μονομερώς οποιονδήποτε από τους όρους της
παρούσας. Οιαδήποτε τροποποίηση και μεταβολή αυτών θα υπερισχύει των τυχόν προγενέστερων συμφωνιών μεταξύ της ΔΕΘ-HELEXPO
ΑΕ και του συμμετέχοντος και θα είναι πλήρως δεσμευτική για τον συμμετέχοντα.
9. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και του συμμετέχοντος είναι τα Δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.


