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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΚΟΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:

Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ για περίπτερο 4 τ.μ. ορίηεται ςε 1.920€ + ΦΠΑ.
Σο κόςτοσ οργάνωςθσ τθσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, ποιοτικι καταςκευι περιπτζρου Shell
Scheme που περιλαμβάνει: Μοκζτα, 1 podium με εςωτερικά ράφια που κλειδώνουν, 1 ςκαμπό και 1 βιτρίνα 4ων
ραφιών για κάθε ςυμμετζχοντα, Φωτιςμό με spotlight και μία πρίηα, Λογότυπο του κάκε εκκζτθ επάνω ςτο
podium, Κακαριςμόσ του ςταντ, Απεριόριςτο αρικμό προςκλιςεων, Κόςτθ ςυμμετοχισ και εγγραφισ, Ειςαγωγι
ςτον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ & ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ζκκεςθσ , Αςφάλιςθ εκκετών, Εφαρμογι Ν200 ςυλλογισ
ςτοιχείων επιςκεπτών, μεταφορά εκκεμάτων, Marketing&Support (Περιλαμβάνει τθν προώκθςθ των δελτίων
τφπων ςτα ΜΜΕ τθσ Αγγλίασ, τθν υποςτιριξθ ςτθν ςυμπλιρωςθ του on-line εγχειριδίου ςυμμετοχισ , τθν
υπόδειξθ χονδρεμπόρων και αγοραςτών εντόσ τθσ ζκκεςθσ, τθν ςυμμετοχι ςε event γευςιγνωςίασ εντόσ τθσ
ζκκεςθσ, τθν υποςτιριξθ τθσ κατά τθν διάρκεια τθσ ζκκεςθσ )
Α’ δόςη 50% εντόσ τριών ημερών από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ, Β’ δόςη - υπόλοιπο 50% ζωσ τισ
15/01/2018. Η κατάκεςθ κα πρζπει να γίνει ςτο λογαριαςμό τθσ Promo Solution ςτθν Alpha Bank: IBAN: GR95
0140 1820 1820 0232 0000 228 , SWIFT: CRBAGRAAXXX.

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ του εκθζτη όταν δεν καταβάλει
εμπρόθεςμα την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήςει εμπρόθεςμα το ςυνολικό κόςτοσ ςυμμετοχήσ. Στην
περίπτωςη αποκλειςμοφ δεν επιςτρζφεται ςτον Εκθζτη η προκαταβολή.
Ο εκθζτησ διατηρεί το δικαίωμα ακφρωςησ τησ ςυμμετοχήσ του μόνο όταν αυτή γνωςτοποιηθεί ςτην PROMO
SOLUTION εγγράφως εντός 2 ημερών από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ Σφμβαςησ. Από εκεί και μετά
υποχρεοφται να καταβάλει ςτην PROMO SOLUTION τισ δαπάνεσ τισ οποίεσ ζχει ήδη πραγματοποιήςει ή ζχει
δεςμευθεί (με βάςη τον κανονιςμό τησ ζκθεςησ) να πραγματοποιήςει για λογαριαςμό του εκθζτη (ενοίκιο χώρου,
καταχώριςη ςτον κατάλογο τησ ζκθεςησ, κ.λπ.). Επίςησ εάν η ακφρωςη τησ ςυμμετοχήσ γίνει ςε διάστημα
μικρότερο των 2 μηνών από την ζναρξη τησ ζκθεςησ, ο εκθζτησ υποχρεοφται να καταβάλει και το αντίςτοιχο
κόςτοσ τησ καταςκευήσ του περιπτζρου. Οι υποχρεώςεισ του εκθζτη διζπονται από τουσ επίςημουσ κανονιςμοφσ
τησ ζκθεςησ.
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