19-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο : 2
Ακριβή στοιχεία καταλόγου εκθετών:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
Εκθέματα :

ΚΤΙΡΙΟ η ΕΠΙΠΕΔΟ Νο : Κτίριο 1
Ακριβή στοιχεία έκδοσης τιμολογίου
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Επάγγελμα :

Διεύθυνση :
Πόλη :
Τηλ.
Ε.mail
Όνομα Υπεύθυνου:

Διεύθυνση :
Πόλη:
Α.Φ.Μ.
Site:
Κινητό:
Αριθμός προσκλήσεων

Τ.Κ.
Fax :

Επωνυμία για μετόπη περιπτέρου :
Ολοσέλιδη καταχώρηση στο κατάλογο σας έκθεσης
(ζητήστε σας τον τιμοκατάλογο των καταχωρήσεων)

ΝΑΙ

Τ.Κ.:
ΔΟΥ :

ΟΧΙ

Τιμοκατάλογος συμμετοχής ανά τ.μ.
Τύπος περιπτέρου

Κόστος

Περίπτερα εσωτερικού χώρου
Εξωτερικός εκθεσιακός χώρος
Εξωτερικά περίπτερα δομής με τζάμια, πόρτα & στέγαστρο 9 τμ (3×3)
Εξωτερικά περίπτερα δομής με στέγαστρο 9 τμ (3×3)

55,00€ / τμ
12,00€ / τμ
500,00€
350 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 1 γραφείο, 3 καρέκλες, 1 πρίζα & ο βασικός φωτισμός (1 spot 100 watt ανά 3 τμ).
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ:
Μ2

ΑΞΙΑ
μ²

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1

ΣΥΝΟΛΟ
€

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ2

€

Φ.Π.Α. (23%)
€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.
2.

Ζητήστε μας τη φόρμα παραγγελίας έξτρα εξοπλισμού
Ζητήστε μας τον τιμοκατάλογο καταχωρήσεων για τον κατάλογο εκθετών

€
€

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (50%)

Επιπλέον ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (φώτα, πρίζες κτλ) ή κατασκευαστικός εξοπλισμός (βιτρίνες, ράφια κτλ) χρεώνεται εξτρά.
Τρόπος πληρωμής
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Με την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου καταβάλλεται το 50 % της αξίας
του περιπτέρου και ο Φ.Π.Α σε κάποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς προκειμένου να
κατοχυρωθεί ο εκθεσιακός χώρος:
Αρ. Λογαριασμού όψεως
EFG :0026 0180 91 0200 549373 ή
Πανελλήνια Τράπεζα: GR 11 0491 0900 0000 0707 9450 019
Εθνική Τράπεζα: 150/403427-90
(Να σταλεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ με FAX η απόδειξη της κατάθεσης )
Εναλλακτικά, εκδίδεται επιταγή με λήξη την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης,
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού γίνεται με μετρητά ή επιταγή λήξης 30/09/13, η
οποία θα σταλεί στην εταιρεία μας έως 15/07/2013. Η παράδοση του περιπτέρου γίνεται δύο
μέρες πριν την έναρξη της έκθεσης, εφόσον οι εκθέτες έχουν τακτοποιήσει τα οικονομικά τους
με την εταιρεία μας.

Υπογραφή & Σφραγίδα

Ημερομηνία : ________________

Με την υπογραφή της δήλωσης αυτής βεβαιώνουμε την επιθυμία συμμετοχής μας στην έκθεση, τα ακριβή στοιχεία έκδοσης του
τιμολογίου και την αποδοχή όλων των όρων του εσωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Παρακαλούμε το παρόν να υπογραφεί, να σφραγιστεί & να αποσταλεί με fax στο 210 2716853 ή με e-mail στο alfaexpo@otenet.gr
ALFA EXPO
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ &ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Έδρα: Μαραθώνος 31 Καματερό
Α
Γραφείο: Ελευθερίου Βενιζέλου 131 Νέα Ιωνία
Τηλ. 210 2772244 Fax: 210 2716853

www.alfaexpo.gr
alfaexpo@otenet.gr

