
 

ΟΠΕ Α.Ε., Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 Αθήνα, Τηλ. 9982100, Fax: 9969100, www.hepo.gr 1 από 5            

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΗΗ 

“INDEX”, “INSPΙRE” & “OFFICE, (ΝΣΟΤΜΠΑΪ,  H.Α.Ε. ,  20-23/05/2013)                        
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
 

Η Διεκνισ Ζκκεςθ επίπλων και διακόςμθςθσ “INDEX” διοργανϊνεται 
κάκε χρόνο ςτον εκκεςιακό χϊρο Dubai ΙΝΤΕRNATIONAL EXHIBITION 
CENTRE ςτο Ντουμπάι των Ηνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων. Οι 
περιςςότεροι επαγγελματίεσ του κλάδου τθσ Μζςθσ Ανατολισ όπωσ 
αρχιτζκτονεσ, διακοςμθτζσ εςωτερικοφ χϊρου, ζμποροι, ειςαγωγείσ, 
αντιπρόςωποι αλλά και καταναλωτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ, 
επιςκζπτονται κάκε χρόνο τθν ζκκεςθ κακϊσ κεωρείται από τισ 
ςθμαντικότερεσ εκκζςεισ τθσ εςωτερικισ διακόςμθςθσ και επίπλων τθσ 
Μζςθσ Ανατολισ, με ςτακερά ανοδικι πορεία επιςκεψιμότθτασ ειδικά 
μετά τθν κρίςθ του 2008. 

Επιςθμαίνουμε ότι ςτθν προθγοφμενθ διοργάνωςθ ο αρικμόσ των 
επιςκεπτϊν αυξικθκε ξανά, γεγονόσ που αποδεικνφει ότι θ INDEX 
αποτελεί μια ςθμαντικι πλατφόρμα προμικειασ αγακϊν για τθν Μζςθ 
Ανατολι.  

Τα προϊόντα προβάλλονται κεματικά ςε αίκουςεσ ενϊ προβλζπεται και 
ειδικόσ χϊροσ για τισ εκνικζσ ςυμμετοχζσ. Αναλυτικότερα οι τομείσ των 
προιόντων που κα προβλθκοφν αφοροφν ςτον οικιακό εξοπλιςμό αλλά 
κατά τθν επόμενθ διοργάνωςθ ενςωματϊνονται και οι τομείσ του 
επίπλου γραφείου, νοςοκομειακοφ εξοπλιςμοφ, εξοπλιςμοφ 
εκπαίδευςθσ και καταςτθμάτων λιανικισ. Παράλλθλα με τθ Δ. Ζκκεςθ 
INDEX ςτον ίδιο εκκεςιακό χϊρο και τισ ίδιεσ θμερομθνίεσ, 
πραγματοποιείται ξανά και θ ζκκεςθ INSPΙRE αφιερωμζνθ ςτθ μόδα για 
το ςπίτι και τα διακοςμθτικά αντικείμενα. 

 
ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 
 

 Συνολικι εκκεςιακι επιφάνεια:   ςχεδόν 19.000 τ.μ 

 Εκνικά περίπτερα: 20  

 900 εκκζτεσ από 45 χϊρεσ 

 Σφνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν: πλζον των 27.000 

 το 47% αποτελοφςε εμπορικοφσ επιςκζπτεσ 

 21% καταςκευαςτζσ προμθκευτζσ 

 30% διακοςμθτζσ 
Σφμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία, τα καταςκευαςτικά ζργα που 
βρίςκονται ςε εξζλιξθ αυτι τθν ςτιγμι ζχουν ςυνολικό προχπολογιςμό 
πάνω από 79,75 δισ. δολάρια ΗΠΑ, δαπάνθ αυξθμζνθ από τθν 
προθγοφμενθ χρονιά κατά 10%. Ακόμθ, τα 3 τρισ δολ. ΗΠΑ αναμζνεται 
να φκάςουν τα ζργα καταςκευισ και διαμόρφωςθσ κεματικϊν και 
τουριςτικϊν πάρκων εντόσ τθσ επόμενθσ 20ετίασ.   

 

ΤΠΕΤΘΤΝH ΟΡΓΑΝΩΗ 

 
Mατίνα ωτιρχου 

T.:210 9982202 

E: sotirchou@hepo.gr 
 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

310 €  / τ.μ 

πλζον ΦΠΑ 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Μζχρι 19/12/2012 
 

 
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΕΚΘΕΜΑΣΩΝ 

 
ΑΡΧΕ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

www.indexexhibition.com 
 

 
 

 
 
 

INDEX Dubai 2013 
Sales Brochure.pdf

 
 

Office Exhibition 
2013 Sales Brochure.pdf 

mailto:sotirchou@hepo.gr
http://www.indexexhibition.com/
http://www.hepo.gr/deployedFiles/StaticFiles/Exhibitions/INDEX%20Dubai%202013%20Sales%20Brochure.pdf
http://www.hepo.gr/deployedFiles/StaticFiles/Exhibitions/Office%20Exhibition%202013%20Sales%20Brochure.pdf
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(*) ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτα 310 € ανά τ.μ. πλζον ΦΠΑ 

Το παραπάνω κόςτοσ περιλαμβάνει: 

 ενοίκιο χϊρου 

 βαςικι καταςκευι και εξοπλιςμό stand  

 αποςτολι ςτθν ζκκεςθ, επιςτροφι και αςφάλιςθ των εκκεμάτων 

 τεχνικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ του περιπτζρου  

 καταχϊριςθ του εκκζτθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ  

Σθμείωςθ: Αν κάποια εταιρεία επικυμεί να ςυμμετζχει ςτθν ζκκεςθ με δικι τθσ καταςκευι περιπτζρου 
το κόςτοσ ςυμμετοχισ κα διαμορφωκεί κατά περίπτωςθ. 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει  να καταβάλουν  μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ : 

1. Προκαταβολι, το 40 % του ςυνολικοφ κόςτουσ ςυμμετοχισ άμεςα και 

2. Εξόφλθςθ  του υπόλοιπου 60 %  με επιταγι λιξθσ ωσ 15 Μαρτίου 2013 

3. Το αντίςτοιχο ΦΠΑ καταβάλλεται ταυτόχρονα με τθν παράδοςθ των εκκεμάτων, με επιταγι λιξθσ 30 
Μαίου 2013. 

Σθμειϊνουμε για διευκόλυνςθ ςασ αρ. λογαριαςμοφ :  

Εμπορικι Σράπεηα, ΟΠΕ 054/84029998 και ΙΒΑΝ GR 79 0120 5540 0000 0008 4029 998 

 Παρακαλοφμε θ εξόφλθςθ του 60% τθσ ςυμμετοχισ να γίνει με επιταγι που κα αποςταλεί με courier, 
ταυτόχρονα με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον ΟΠΕ (M. Aντφπα 86, 163 46 Ηλιοφπολθ), υπόψθ κασ Σωτιρχου. 

Η εμπρόκεςμθ καταβολι  από όλουσ τουσ εκκζτεσ  του ποςοφ  που  αντιςτοιχεί  ςτθν ςυμμετοχι   είναι 
απαραίτθτθ  προχπόκεςθ  για τθν εξαςφάλιςθ του χϊρου και επιςτρζφεται  ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ, μόνο 
εφόςον ο χϊροσ αυτόσ διατεκεί ςε άλλθ εταιρία.   

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία, μθ διςτάςετε να επικοινωνιςετε μαηί μασ για οποιαδιποτε 
ςυμπλθρωματικι πλθροφορία 

 

 
Τζτθ Περιςςάκθ 
Υπεφκυνθ Τμιματοσ 
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 

 

Α.  ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Άρκρο 1 Η ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ γίνεται μετά από αίτθςι τθσ ςτα προβλεπόμενα από τον 
ΟΠΕ χρονικά όρια και ιςχφει μόνο μετά από ζγγραφθ επιβεβαίωςθ του Οργανιςμοφ και μόνο αν καταβάλει 
τθν προκαταβολι ςτθν προβλεπόμενθ θμερομθνία. 

 

Άρκρο 2 Τθν ευκφνθ για τθν πιςτότθτα των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ ςυμμετοχισ 
τθσ, κακϊσ και ςε κάκε άλλο ζγγραφο, φζρει θ επιχείρθςθ και μόνο. 

   

Άρκρο 3 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ορίηεται από τον ΟΠΕ, ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ, και 
καταβάλλεται από τον Εκκζτθ ςε δφο δόςεισ ιτοι: 

α) Προκαταβολι, τθσ οποίασ το φψοσ και θ θμερομθνία καταβολισ αναφζρονται ρθτά ςτθν «Πρόςκλθςθ 
για ςυμμετοχι» του ΟΠΕ και 

β) Τπόλοιπο κόςτουσ ςυμμετοχισ, το οποίο γνωςτοποιείται, μαηί με τθ θμερομθνία εξόφλθςθσ, εγγράφωσ 
ςτον Εκκζτθ και υπολογίηεται ωσ εξισ:  

τ.μ. stand Χ κόςτοσ κατά τ.μ. μείον προκαταβολι = …… €  για καταβολι 

 

Β.  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

΄Αρκρο 4 Ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να ακολουκιςει πιςτά τουσ όρουσ ςυμμετοχισ όπωσ αυτοί 
προβλζπονται από τον ΟΠΕ και τον Οργανωτι τθσ Διεκνοφσ  Ζκκεςθσ, τόςο ςτθ φάςθ τθσ οργάνωςθσ, όςο 
και κατά τθ λειτουργία, τουσ οποίουσ με τον παρόντα κανονιςμό δθλϊνει ρθτά ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα. 

Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΚΘΕΣΗ 

΄Αρκρο 5 Ο  ΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκκζτθ : 

α) Όταν δεν καταβάλει τθν προκαταβολι. 

β) Όταν, μολονότι ζχει καταβάλει τθν προκαταβολι, δεν ζχει εξοφλιςει εμπρόκεςμα το ςυνολικό κόςτοσ 
ςυμμετοχισ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι δεν επιςτρζφεται ςτον Εκκζτθ θ προκαταβολι. 

γ)  Εφόςον ο  εκκζτθσ δεν τθρεί πιςτά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα παρακράτθςθσ ολόκλθρου του καταβλθκζντοσ ποςοφ. 

 

Δ.  ΑΚΤΡΩΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΠΕ 

΄Αρκρο 6 Ο ΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ϋΕκκεςθ, εφόςον είτε, 
ςυντρζχουν ςπουδαίοι λόγοι κατά τθν αδζςμευτθ κρίςθ του ΟΠΕ, είτε, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, δεν 
εξυπθρετείται θ ελλθνικι παρουςία ςτθν Ζκκεςθ.  Στθν περίπτωςθ  αυτι, αφενόσ ο ΟΠΕ κα καταβάλει κάκε 
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προςπάκεια να  ενθμερϊςει ζγκαιρα τουσ Εκκζτεσ και να τουσ επιςτρζψει ολόκλθρο το ποςό που ιδθ 
ζχουν καταβάλει, αφετζρου  δε ο Εκκζτθσ δεν ζχει καμία άλλθ απαίτθςθ από τον ΟΠΕ. 

Ο ΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν κρίςθ του, να ακυρϊςει ςυμμετοχι εκκζτθ ι να αποβάλλει αυτόν 
από τθν ζκκεςθ, αν ο εκκζτθσ προβάλλει ςτο περίπτερο, αμζςωσ ι εμμζςωσ,  μθ ελλθνικά προϊόντα.  Σε 
αυτι τθν περίπτωςθ, ο ΟΠΕ δικαιοφται επιπλζον, να ηθτιςει και αποηθμίωςθ από τον εκκζτθ, ενϊ αυτόσ 
δεν κα ζχει κανζνα δικαίωμα επιςτροφισ των χρθμάτων που κατζβαλε ι άλλθσ αποηθμίωςθσ.  Ο κάκε 
εκκζτθσ που κρίνει, ότι πρζπει απαραιτιτωσ να ςυμπροβάλλει και μθ ελλθνικά προϊόντα ι τμιματα αυτϊν, 
οφείλει να ηθτιςει ειδικι προσ τοφτο γραπτι άδεια, προκαταβολικά, από τον ΟΠΕ.   

  

Ε.  ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΚΘΕΣΗ 

΄Αρκρο 7 Ο Εκκζτθσ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του εγγράφωσ μόνο : 

α) εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 
3α.  Από τθν 6θ θμζρα και μετά, χάνει το δικαίωμα διεκδίκθςθσ τθσ  προκαταβολισ και υποχρεοφται να 
καταβάλει ςτον ΟΠΕ τισ δαπάνεσ, τισ οποίεσ ο Οργανιςμόσ ζχει ιδθ πραγματοποιιςει ι ζχει δεςμευκεί (με 
βάςθ τον κανονιςμό τθσ Ζκκεςθσ) να πραγματοποιιςει για λογαριαςμό του Εκκζτθ (π.χ. ενοίκιο stand, 
καταχϊριςθ ςτον επίςθμο κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ, κ.λπ.). 

β) αν θ ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ γίνει, ενϊ ιδθ ζχει ανατεκεί θ καταςκευι του περιπτζρου, θ προβολι τθσ 
ςυμμετοχισ ι και άλλεσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθν ςυμμετοχι του Εκκζτθ, ο Εκκζτθσ υποχρεοφται να 
καταβάλει και τθν αντίςτοιχθ αξία των προαναφερόμενων ενεργειϊν.  Απαλλάςςεται μόνο από τα 
μεταφορικά.  

 

Σ.  ΕΚΘΕΜΑΣΑ 

Άρκρο 8 Η παράδοςθ των εκκεμάτων, ελλθνικισ πάντοτε προζλευςθσ, πρζπει να γίνει, εντόσ τθσ 
προβλεπόμενθσ από τον ΟΠΕ θμερομθνίασ, ςε ποςότθτα και όγκο ανάλογο των τετρ. μζτρων του stand του 
Εκκζτθ και ςτον τόπο που κα υποδείξει ο ΟΠΕ.  Εκπρόκεςμθ παράδοςθ απαλλάςςει εξ ολοκλιρου τον 
Οργανιςμό από τθν υποχρζωςθ μεταφοράσ, θ οποία μπορεί να γίνει από τον Εκκζτθ με δικι του ευκφνθ 
και δαπάνθ. 

 

Άρκρο 9 Ο ΟΠΕ δεν φζρει καμία ευκφνθ αν θ ςυςκευαςία δεν ανταποκρίνεται ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ 
του εκκζματοσ ι αν τα εκκζματα τελικά δεν μποροφν να  παραδοκοφν ςτο ελλθνικό περίπτερο λόγω 
παραλείψεων του Εκκζτθ (προτιμολόγια, πιςτοποιθτικά, packing list, παραςτατικά δυςανάγνωςτα ι 
ελλιπϊσ ςυμπλθρωμζνα, κλπ.) 

 

Άρκρο 10 Τα εκκζματα που κα επιςτραφοφν, μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, πρζπει να παραλθφκοφν 
από τον Εκκζτθ ςτθν προβλεπόμενθ θμερομθνία και από τον αποκθκευτικό χϊρο που τα παρζδωςε, μετά 
από ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τον ΟΠΕ.  Εκπρόκεςμθ παραλαβι απαλλάςςει πλιρωσ τον Οργανιςμό από 
κάκε ευκφνθ, μπορεί ωςτόςο να ςυνεπάγεται κόςτοσ για τον Εκκζτθ λόγω δαπάνθσ αποκικευςθσ / 
αςφάλιςθσ κλπ. 
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Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ  

Άρκρο 11 Ο Εκκζτθσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ για τυχόν φκορζσ ι απϊλειεσ ςτα εκκζματα και το 
υποςτθρικτικό του υλικό, ςτθν αξία που ο ίδιοσ ζχει δθλϊςει: 

α) αν θ ςυςκευαςία των εκκεμάτων του ζχει γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ΟΠΕ και τισ  ειδικζσ 
προδιαγραφζσ ςυςκευαςίασ, ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο μεταφοράσ, 

β) αν ζχει τθριςει με ακρίβεια τουσ όρουσ παράδοςθσ και παραλαβισ, 

γ) αν θ ςχετικι του διλωςθ γίνει εγγράφωσ και εντόσ 48 ωρϊν από τθν παραλαβι τουσ.   

Σε περίπτωςθ που ο εκκζτθσ επικυμεί να αςφαλιςκεί για οιονδιποτε περαιτζρω κίνδυνο (π.χ. επιςτροφι 
εξόδων ςυμμετοχισ, κλπ.), οφείλει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ να προβεί ςε ςχετικι αςφαλιςτικι 
κάλυψθ. 

Ο εκκζτθσ δεν ζχει ουδεμία απαίτθςθ  από τον ΟΠΕ, για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν υποςτεί από οιαδιποτε 
αιτία (μθ άφιξθ εκκεμάτων, αβαρία ι ηθμίεσ αυτϊν κατά τθν μεταφορά κ.λ.π), που να ξεπερνά τθν αξία που 
ο ίδιοσ ζχει δθλϊςει για τα εκκζματα.  Συνομολογεί με τον παρόντα, ότι αποδζχεται ωσ δίκαιθ και εφλογθ 
τθν ανάλθψθ από τον ίδιο, του όποιου τυχόν κινδφνου, για οιαδιποτε ηθμία, κετικι ι αποκετικι υποςτεί, 
από τθ ςυμμετοχι του ςτθν ζκκεςθ, θ οποία ξεπερνά τθ δθλωκείςα από τον ίδιο αξία εκκεμάτων του. 

   

Η.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

΄Αρκρο 12 Με τθν υπογραφι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ο εκκζτθσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τα 11 
άρκρα του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 
 


