ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TOURNATUR 2020
Η εταιρεία GREAT EXHIBITION σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διεθνή έκθεση για τη διαμόρφωση
του ελεύθερου χρόνου, τα ταξίδια και την αναψυχή, TOURNATUR 2020 που διοργανώνεται από 4 μέχρι
6 Σεπτεμβρίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Dusseldorf.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Δ.Ε. TOUR NATUR προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία
από προϊόντα και υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού.
Η διοργάνωση του 2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία με 45.000 επισκέπτες και 250 εκθέτες και
brands από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δήλωσαν ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι με τα μεγέθη της επισκεψιμότητας
αλλά και το επίπεδο των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα με την Δ.Ε. SALON CARAVAN, οι
δύο εκθέσεις προσελκύουν πάνω από 250.000
επισκέπτες και αποτελούν ένα διαδραστικό
γεγονός που παρουσιάζεται με τον καλύτερο
τρόπο στο Γερμανικό κοινό.

GREAT EXHIBITIONS
Κώστα Βάρναλη 11, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049
e-mail: info@greatexhibitions.gr

Οι δύο εκθέσεις SALON CARAVAN & TourNatur ειναί μεταξύ των πρώτων που θα γίνουν μετά το
άνοιγμα των εκεθεσιακων κεντρων στη Γερμανια από την 1 Σεπτεμβρίου.Θα παρθούν όλες οι
απαραίτητες οδηγίες και τα μέτρα προλήψης για τον Covid 19.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι διακοπές αναψυχής με τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα, κάμπινγκ,
ιδέες και προτάσεις για πεζοπορία, hiking, trekking αλλά και ποικιλίας δραστηριοτήτων στη φύση.
Συγχρόνως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για ταξίδια σε διαφορετικούς εναλλακτικούς
προορισμούς για να ταξιδέψουν σε όλον τον κόσμο.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019
Η συμμετοχή του 2019 ήρθε σε συνέχεια της πετυχημένης συμμετοχής του 2017, 2018 & 2019 και έδωσε
την δυνατότητα στους Έλληνές εκθέτες, να ενημερώσουν
τους επισκέπτες της έκθεσης, σχετικά με τις ποικίλες
επιλογές τουρισμού, με την πολιτιστική ιστορία των
ελληνικών οικισμών, με τις διεθνώς πιστοποιημένες
διαδρομές και γενικότερα για τα ταξίδια αναψυχής στην
Ελλάδα. Η ελληνική συμμετοχή ήταν κατά κοινή ομολογία
ιδιαίτερα επιτυχημένη, τα περίπτερα φιλοξένησαν
εκατοντάδες επισκέπτες και πρόβαλλαν ένα διαφορετικό
τουριστικό περιβάλλον που διευρύνει τις κλασικές
επιλογές και δίνει προστιθέμενη αξία τόσο σε όγκο
επισκεπτών, όσο και σε χρονική διάρκεια για τον ελληνικό τουρισμό.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:
1. Ενοίκιο χώρου
2. Αναβαθμισμένη
κατασκευή
με
φωτεινά
διαφανοσκόπεια και κρεμάμενες σημάνσεις της
ελληνικής συμμετοχής
3. Γραφικά περιπτέρου με την σήμανση σας
4. Άρτιο και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου
(τραπέζια, καρέκλες, βιτρίνα, infocounters, φώτα κ.α., με
βάση τον τελικό αριθμό των τμ)
5. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός,
φύλαξη, κλπ.)
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6. Προβολή της εταιρείας σας στην έκθεση με τη βασική καταχώρηση αλφαβητικά στον έντυπο και
ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης
7. Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και
την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
8. Μεταφορά διαφημιστικού υλικού σε ποσότητες που καθορίζονται με βάση τα τ.μ. ανά εκθέτη και
με προκαθορισμένες ημερομηνίες αποστολής του υλικού. Η ομάδα της GREAT EXHIBITIONS θα
συντονίσει όλα τα διαδικαστικά όπως και το 2018 και αναλαμβάνει την επικοινωνία με την έκθεση
με στόχο μία άρτια ελληνική παρουσία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης επιθυμεί ειδική κατασκευή η GREAT EXHIBITIONS αναλαμβάνει να
προτείνει και να φέρει εις πέρας την ειδική κατασκευή με το διαφοροποιημένο κοστολόγιο ανά τ.μ.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα
Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρίας προς την Επιχείρηση –
Εκθέτη ή με τη σύναψή συμφωνητικού και τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς εξόφλησης των
οικονομικών υποχρεώσεων και της τήρησης των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό από την Επιχείρηση-Εκθέτη.
Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης και ο αναλογούν ΦΠΑ θα καταβληθεί πριν την έκθεση.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής,
που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080 ή να μας αποστείλετε email
στο info@greatexhibitions.gr .
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία.
Με εκτίμηση
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Χαρά Ασδραχά

Managing Director

Project Assistant
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