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ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ Τιμή m2 Συνολικό
Εμβαδόν Συνολικό Κόστος

Α) Registration Fee (υποχρεωτικό ανά εκθέτη) 100,00 €

Β) Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος 
     (υποχρεωτικό ανά εκθέτη)

50,00 €

Γ) ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ €35/m2                m2              €

Δ) ΜΕ ΔΟΜΗ €45/m2                 m2 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ & ΚΟΣΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

€45/m2

€35/m2

ΜΕ ΔΟΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ

 Ενοικίαση ίχνος εδάφους  
 Δομή Αλουμινίου
 Μοκέτα 
 Μετώπη με την Επωνυμία Εκθέτη 
 1 γραφείο & 2 Καρέκλες 
 1 πρίζα 500W 
 1 spot / 4 sqm 
 Γενικός Καθαρισμός & Φύλαξη
 Προσκλήσεις δωρεάν εισόδου 
επισκεπτών ανά εκθέτη και κάρτες
ελευθέρας εισόδου προσωπικού 
εκθετών
 Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών 
(email / fax / φωτοαντίγραφα)

στην έκθεση

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να έχουν κα-
ταβληθεί:

50% Προκαταβολή με κατάθεση με την υπογραφή της δή- ■
λωσης συμμετοχής
Υπόλοιπο 50% με κατάθεση έως 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ■

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( →  βλ. 2η Σελίδα):
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους συμμετοχής, όπως αυ-
τοί αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης συμμετοχής 
και διά της παρούσης συμφωνώ να συμμετέχω αποδεχόμενος 
τον αναγραφόμενο κανονισμό συμμετοχής.

Expo Cyprus, Λευκωσία - Κύπρος
4-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, με Σφραγίδα & Υπογραφή & στείλτε τη δήλωση (και τις 2 σελίδες) στο Fax: 210 97.64.119

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

New Genesis
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Τηλ. Κέντρο Ελλάδας: +30 210 97.64.118  • Τηλ. Κύπρου: +357 966 78.532
www.newgenesis.gr  •  info@newgenesis.gr

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ ή Δ) €

Επιπλέον Χρεώσεις €

ΦΠΑ 23% €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

Η τιμή με δομή περιλαμβάνει:

→ PIRAEUS BANK (CYPRUS) LTD
Αριθ. Λογ/σμού: 0000766835
IBAN Nr: CY98 0080 0401 0000 0000 0076 6835
Swift Code: PIRBCY2N

→ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
Αριθ. Λογ/σμού: 361002002004978
IBAN Nr: GR 350 140 3610 3610 0200 200 4978
Swift Code: CRBAGRAAXXX

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - Δικαιούχος: New Genesis Co
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Ελλήνων Γεύσεις ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 38ης
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ελλήνων Γεύσεις ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 38ης
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ



Ημερομηνία: ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 H οργανώτρια εταιρία ορίζει και γνωστοποιεί 
εγκαίρως τον κανονισμό λειτουργίας, την έναρξη 
και τη λήξη της εκθέσεως, τα χρονικά όρια στα 
οποία θα γίνει από τους εκθέτες η συναρμολόγη-
ση και η αποσυναρμολόγηση της διακόσμησης, 
οι δε εκθέτες οφείλουν να τηρήσουν τα οριζόμε-
να χρονικά όρια.

 Οι δαπάνες για την μεταφορά των εκθεμάτων 
προς και από την έκθεση, η παραλαβή και η δια-
κόσμηση βαρύνουν τους εκθέτες και μόνον. 

 Ο βασικός εξοπλισμός για την διαμόρφωση και 
διακόσμηση του χώρου παραχωρείται στους εκ-
θέτες από τους οργανωτές και επιστρέφονται σε 
αυτούς με τη λήξη της έκθεσης. 

 Οι οργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για 
φθορές, καταστροφές ή απώλειες για οποιονδή-
ποτε λόγο των εκθεμάτων. 

 Ο χώρος παραχωρείται αποκλειστικά στον 
εκθέτη ή στους αντιπροσώπους του. Η υπομί-
σθωση όμως του χώρου ή η παραχώρησή του σε 
τρίτους απαγορεύεται απολύτως. 

 Οι οργανωτές έχουν δικαίωμα να αρνηθούν 
την έκθεση ειδών επικινδύνων ή ειδών που εί-
ναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στο χώρο 
της εκθέσεως ή γενικά εκθεμάτων ακαταλλήλων 
καθώς και εκθεμάτων που δεν παράγονται ή δεν 
αντιπροσωπεύονται από τον εκθέτη. 

 Ο εκθέτης έχει δικαίωμα να διαμορφώσει και 
να διακοσμήσει κατά βούληση τον χώρο του. Όχι 
όμως να τον βάψει, ούτε να αλλάξει ή να επη-
ρεάσει με τις ενέργειές του την γενική δομή της 
έκθεσης. 

 Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την αποκατά-
σταση οποιονδήποτε ζημιών στον χώρο που θα 
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου, 
των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων του και 
εργατών του γενικότερα. Σε περίπτωση αδυνα-
μίας ή παράληψης του ιδίου του εκθέτη για την 
αποκατάσταση των ζημιών, η αποκατάσταση 
αυτή επιβαρύνει τον ίδιο. 

 Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα να επιθεω-
ρούν τους χώρους και να προβαίνουν σε συστά-
σεις αν χρειάζεται. 

 Κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, 
επισκευές ή μετατροπές στο περίπτερο του εκ-
θέτη επιτρέπονται μόνο μετά από ειδική άδεια 
του οργανωτή και στις ώρες που η έκθεση είναι 
κλειστή. 

 Ο εκθέτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει 
την καθαριότητα του περιπτέρου και των ειδών 
του. Η οργανώτρια εταιρία φροντίζει μόνο την 
γενική καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων 
της έκθεσης. 

 Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα, σε οποιαδή-
ποτε χρονική στιγμή να αναβάλουν ή να μαται-
ώσουν ολόκληρη ή μέρος της έκθεσης για λόγους 
ανωτέρας βίας (όπως θεομηνίες, πόλεμος, κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, απεργία, μη διαθεσιμό-
τητας του εκθεσιακού χώρου κ.λ.π.), καθώς και 
στην περίπτωση που είναι εμφανής η ανεπαρκής 
συμμετοχή Εκθετών και η υποστήριξη προς την 
έκθεση. Στην περίπτωση τελικής απόφασης για 
αναβολή ή ματαίωση της έκθεσης οι οργανωτές 
είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν σε κάθε εκ-
θέτη τα μέχρι εκείνη τη στιγμή χρήματα που έχει 
καταβάλει για την παραχώρηση του χώρου. Με 
την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, λήγει και 
οποιαδήποτε ευθύνη των οργανωτών απέναντι 
σε οποιαδήποτε απαίτηση εκθέτη. 

 Ειδικές διαφημιστικές ενέργειες εντός ή εκτός 
του εκθεσιακού χώρου, επιτρέπονται μόνο με 
έγκριση της εταιρίας. 

 Ο εκθέτης οφείλει να βρίσκεται στο περίπτερό 
του μισή ώρα πριν από την έναρξη της έκθεσης 
και να αποχωρεί μισή ώρα μετά το κλείσιμο αυ-
τής. 

 Οι εκθέτες και όλα τα πρόσωπα που απασχο-
λούνται από αυτούς, είναι υπεύθυνοι για την 
προσωπική ασφάλεια προσώπων και προσωπι-
κών τους στοιχείων και καμία ευθύνη δε φέρει η 
διοργανώτρια εταιρία απέναντί τους για οποια-
δήποτε ζημιά και βλάβη που θα προκληθεί στο 
χώρο της έκθεσης. Οφείλουν να τηρούν όλους 
τους όρους του συμφωνητικού αυτού, τους κα-
νονισμούς της έκθεσης, καθώς και τις αστυνομι-
κές διατάξεις καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
της έκθεσης. Ιδιαίτερα συνιστάται στους εκθέτες 
να ασφαλιστούν κατά παντός κινδύνου σε ασφα-
λιστική εταιρία της επιλογής τους. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή αμφιβολίας, η 
οποία δεν καλύπτεται από τους όρους του συμ-
φωνητικού, την τελική απόφαση λαμβάνει η ορ-
γανώτρια εταιρία. Οι οργανωτές θα ασφαλίσουν 
τους εκθέτες για αστική ευθύνη. Ο εκθέτης θα 
πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 160 ευρώ για 
ασφαλιστική κάλυψη: ζημιές προς τρίτους, υλικές 
ζημιές και σωματικές βλάβες προς τους εκθέτεες, 
αξίες 250.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ασφάλιση 
που επιθυμεί ο εκθέτης, θα πρέπει να καλύψει και 
τις επιπλέον ασφαλιστικές δαπάνες. 

 Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα αλλαγής των 
ωρών λειτουργίας χωρίς αυτό να δημιουργεί 
ουδεμία αξίωση από τους εκθέτες. Τα περίπτερα 
των εκθετών λειτουργούν υποχρεωτικά σύμφω-
να με το πρόγραμμα της έκθεσης. 

 Με την συμμετοχή του στην έκθεση ο εκθέτης 
παραχωρεί στους οργανωτές το διαρκές δικαί-
ωμα της χρησιμοποίησης, επίδειξης και κατα-
χώρησης του ονόματός του σε οποιονδήποτε 
κατάλογο εκθετριών εταιριών στην έκθεση, κα-

θώς και της χρησιμοποίησης του ονόματός του 
σε προωθητικό υλικό της έκθεσης. Οι οργανωτές 
δεν ευθύνονται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις 
στις καταχωρήσεις οποιουδήποτε καταλόγου ή 
προωθητικού υλικού. 

 Οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλ-
λάξουν τις ημερομηνίες ή τον εκθεσιακό χώρο 
πραγματοποίησης της έκθεσης, χωρίς όμως αυτό 
να σημαίνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέω-
ση του εκθέτη πέραν των συμφωνηθέντων. Σε 
περίπτωση διαφωνίας του, ο εκθέτης υποχρεού-
ται να αποστέιλλει εγγράφως την ένστασή του 
εντός 3 εργάσιμων ημερών, αλλιώς θεωρείται ότι 
διατηρείται η αρχική συμφωνία.

 Οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλ-
λάξουν τη θέση, το μέγεθος ή τη μορφή του χώ-
ρου που έχει δοθεί στον εκθέτη χωρίς όμως αυτό 
να σημαίνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση 
του εκθέτη πέραν των συμφωνηθέντων. 

 Ο εκθέτης πρέπει να περιορίζεται στα όρια του 
δικού του χώρου και δεν επιτρέπεται να ανορ-
θώνει κατασκευές ή να εκθέτει προϊόντα με τρό-
πο που να εμποδίζουν τη θέα ή να προκαλούν 
ζημιά ή να επιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο 
στην μειονεκτική εμφάνιση των εκθεμάτων των 
άλλων εκθετών αλλιώς στην περίπτωση μετα-
σκευής τα έξοδα επιβαρύνουν αυτόν. Το οπίσθια 
τμήματα καθώς και οι οροφές των κατασκευών 
που βρίσκονται σε κοινή θέα, πρέπει να είναι κα-
λυμμένα καλαίσθητα. 

 Οι εκθέτες θα πρέπει να καταβάλλουν με την 
δήλωση συμμετοχής τους το σύνολο του οφει-
λόμενου ποσού στις συμφωνημένες ημερομηνί-
ες. Εάν δεν καταβληθεί το ποσόν οι οργανωτές 
απαλλάσσονται κάθε υποχρέωσης έναντι των 
εκθετών και μπορούν να διαθέσουν το χώρο 
χωρίς άλλη ειδοποίηση ή δικαίωμα. Αν ο εκθέτης 
μετά την δήλωση συμμετοχής του για οποιονδή-
ποτε λόγο ακυρώσει αυτήν, η προκαταβολή κα-
ταπίπτει υπέρ των οργανωτών. Εάν η ακύρωση 
προκύψει έως και 60 ημέρες πριν την ημερομη-
νία έναρξης της έκθεσης καθίσταται απαιτητό το 
σύνολο του ποσού συμμετοχής στην έκθεση, το 
οποίο θεωρείται ως αποζημίωση - ποινική ρήτρα 
για μη προσήκουσα εκπλήρωση των συμφωνη-
μένων στην παρούσα, καταβλητέο με την έναρξη 
της έκθεσης. 

 Ο εκθέτης με την υπογραφή του δηλώνει ότι 
συμφωνεί με όλα τα προαναφερόμενα, ότι ανα-
λαμβάνει να μισθώσει τον συμφωνούμενο χώρο 
και ότι έλαβε γνώση των όρων συμμετοχής στην 
έκθεση, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 Η παρούσα δήλωση συμμετοχής έκθεσης απο-
τελούμενη από 2 σελίδες υπογράφεται ως ακο-
λούθως.   
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