ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ITB 2020
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη μεγαλύτερη Διεθνή
έκθεση Τουρισμού στο κόσμο ITB Berlin2020 για τη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου, τα ταξίδια και
την αναψυχή, που διοργανώνεται από τις 4 μέχρι τις 8 Μαρτίου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο Berlin
ExpoCenter City στο Βερολίνο της Γερμανίας.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η Διεθνής έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2020 πρόκειται για την σημαντικότερη έκθεση Τουρισμού στον
κόσμο συγκεντρώνει εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας απ΄ όλο τον κόσμο, παρέχοντας την
δυνατότητα σύναψης νέων συμφωνιών. Η ITB αποτελεί εδώ και χρόνια τον ιδανικό προορισμό για τους
επαγγελματίες του τουρισμού καθώς εδώ συγκεντρώνονται κάτω από την ίδια στέγη, οι νέες τάσεις και
φιλοσοφίες του κλάδου διαμορφώνονται έτσι τις τάσεις που θα ακολουθήσει η τουριστική βιομηχανία.
Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση ITB, είναι μια διοργάνωση με παγκόσμια απήχηση και αποτελεί αξιόπιστο
δείκτη της κατάστασης του κλάδου και αποτελεί την απαραίτητη πλατφόρμα δικτύωσης για μία από τις
πιο σημαντικές βιομηχανίες του κόσμου. Την προηγούμενη διοργάνωση επισκέφτηκαν περισσότεροι
10.000 εκθέτες από 181 χώρες. Μεταξύ των 160.000 επισκεπτών, παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από
την πολιτική, δήμαρχοι και περιφερειάρχες με σκοπό τη δικτύωση και το κλείσιμο επαγγελματικών
συμφωνιών με τους παγκόσμιους «παίκτες» και παράγοντες του τουριστικού κλάδου.
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site της έκθεσης:
http://bit.fieramilano.it ή να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE στο
τηλ 210 7755080
ITB BYERS CIRCLE- ITB SPEED NETWORKING

Επίσης, για άλλη μια φορά στην ITB Berlin 2020 θα διεξαχθεί
το ITB Buyers Circle, το οποίο αποτελεί συνάντηση κορυφής
μεταξύ των κορυφαίων επιχειρηματιών της αγοράς.
Σημειώνεται ότι και το 2020 η ITB Berlin θα προσφέρει στους
εκθέτες το “ITB SPEED NETWORKING”, πεντάλεπτα meetings
μεταξύ εκθετών και buyers, με στόχο το κλείσιμο
συνεργασιών.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου (ITB) παρουσιάζει ολόκληρο τον τομέα του ταξιδιού: Χώρες,
προορισμοί, διοργανωτές, συστήματα κρατήσεων, μεταφορείς, ξενοδοχεία και όλους εκείνους που
θέλουν να προσφέρουν στους πελάτες τους ευχάριστες στιγμές στις διακοπές τους.
Στην ITB berlin λειτουργεί ένας ιδιαίτερος χώρος,
όπου με την πάροδο του χρόνου, βρίσκει όλο και
μεγαλύτερη ανταπόκριση από το κοινό, ο τομέας
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Επίσης στην ΙΤΒ 2020, θα παρουσιαστεί για
τέταρτη φορά σε ειδικό χώρο, το Medical
Tourism Pavilion, ο Ιατρικός Τουρισμός, ένας
ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα σε ιατρικούς προμηθευτές να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ θα
διοργανωθούν και σχετικές παράλληλες εκδηλώσεις
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, έχει εξασφαλίσει προνομιακούς χώρους, προσδίδοντας στην
συμμετοχή σας ιδιαίτερη δυναμική με τα ξύλινα, καλαίσθητα και όχι τυποποιημένα περίπτερά της. Μέσα από
μια εμφανώς αναβαθμισμένη και συγχρόνως λειτουργική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής, η GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE GREAT σας δίνει την δυνατότητα να μην λείψετε από το μεγαλύτερο γεγονός
που σας ανοίγει τις πόρτες στην μεγάλη αγορά της Ιταλίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη
παρουσίαση του τουριστικού πλούτου της χώρας μας . Η εμπειρία μας εξασφαλίζει την άψογη διοργάνωση
και υποστήριξη της εταιρείας σας.
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει: θέση στην έκθεση.
1.
Ενοίκιο χώρου σε υψηλής επισκεψιμότητας θέση στην έκθεση
2.
Νέα, αναβαθμισμένη ξύλινη πολυτελής κατασκευή, με
εταιρική σήμανση περιπτέρου, με πλήρη εξοπλισμό (καρέκλες,
τραπέζι, info counter) και άπλετο φωτισμό. Για μεγαλύτερα booths ο
εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα.
3.
Γραφικά περιπτέρου, info counter και σε τοιχοποιία
περιπτέρου βάσει οδηγιών που θα σας δώσει η GREAT GREEK
EXPORTS AND TRADE.
4.
Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός,
φύλαξη κλπ). Δεν περιλαμβάνεται 24ωρη κατανάλωση παροχής
ρεύματος και κατανάλωση ρεύματος επαγγελματικού εξοπλισμού.
5.
Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE
για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και την κάλυψη
αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
6.
Προβολή της εταιρείας με αλφαβητική καταχώρηση τόσο στο έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό της
έκθεσης και σύνδεση της ιστοσελίδας του εκθέτη με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης.
7.
Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο χώρο συμμετοχής της GREAT GREEK EXPORTS
AND TRADE
8.
Παροχή στοιχείων για την αγορά
9.
Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (ψυγείο, t.v., dvd
player, συνδεση internet, λοιπός εξοπλισμός, διερμηνείς, βοηθητικό προσωπικό, παροχή 24ωρου ρεύματος
κλπ).
10.
Μεταφορά διαφημιστικού υλικού σε ποσότητες που καθορίζονται με βάση τα τ.μ. ανά εκθέτη,
καθώς και βάσει συγκεκριμένων οδηγιών τόσο για το φορτίο όσο και για τις ημερομηνίες. Σημειώστε ότι δεν
γίνονται επιστροφές του διαφημιστικού σας υλικού

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.
Η ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE θα συντονίσει όλα τα διαδικαστικά για τη δημιουργία
του περιπτέρου σας, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία με την έκθεση με στόχο μία άρτια ελληνική
παρουσία.
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Η τιμή της συμμετοχής που φαίνεται παραπάνω είναι ενιαία για όλους τους εκθέτες είτε συμμετέχουν
μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος «Επιχειρούμε έξω», είτε μέσω άλλων
Κοινοτικών Προγραμμάτων κλπ..
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και
την αντίστοιχη προκαταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλ.
άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη εταιρεία, το ποσό της
προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί.
Η τιμολόγηση της συμμετοχής θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης, ωστόσο ο αναλογούν ΦΠΑ θα
καταβληθεί πριν την έναρξη της έκθεσης.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση
συμμετοχής που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.

Ζητήσετε μας σχετικές πληροφορίες στο 210 7755080 / 2106897935 ή με e-mail στο
info@greatexhibitions.gr.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Με εκτίμηση,
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Managing Director
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