ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
BIG 5 SHOW 2015
Ντουμπάι, 23-26 Νοεμβρίου 2015
Η Διεθνής Έκθεση BIG 5 SHOW θα λάβει χώρα από 23-26/11/2015, για 36η
χρονιά, στο εκθεσιακό κέντρο Dubai World Trade Centre στο Ντουμπάι των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Το 2014 διοργανώθηκαν περισσότερα από 105 σεμινάρια με ελεύθερη
συμμετοχή, καθώς και 55 πιστοποιημένα workshops τα οποία
παρακολούθησαν 2.674 συμμετέχοντες, ενώ κατεγράφη σημαντική άνοδος
του αριθμού των αγοραστών από τις χώρες GCC όπως Σ. Αραβία και το
Κατάρ, αποδεικνύοντας ξανά τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι
οργανωτές την έκθεση ως σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και εμπορικής
συναλλαγής του τομέα των κατασκευών.
Για το 2015, η διοργάνωση θα συνεχίσει να εστιάζει στα προϊόντα
καινοτομίας όσο και στα αναγνωρισμένα, ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες
όπως και στην πράσινη τεχνολογία και παράλληλα θα διευκολύνει όσο
μπορεί περισσότερο τους διεθνείς εκθέτες να αντιληφθούν τις εμπορικές
πρακτικές στα ΗΑΕ, μέσω σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση συγκεντρώνει και προβάλλει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα
και υπηρεσίες του τομέα των κατασκευών. Ειδικότερα προβάλλονται :
Δομικά υλικά (δόμηση, μόνωση, οδοποιία, κατασκευές),ηλεκτρολογικό
υλικό, κλιματισμός, εξοπλισμός αεροδρομίων, καλώδια, ηλεκτρικά
μηχανήματα, τεχνολογία υδάτων & περιβάλλοντος (πισίνες, σιντριβάνια,
προστασία περιβάλλοντος, είδη ύδρευσης, άρδευσης),τεχνολογία
κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση) κατοικιών και επαγγελματικών χώρων,
συστήματα καθαρισμού και συντήρησης, προϊόντα μεταλλουργίας και
υαλουργίας, μπάνια, κεραμικά, μάρμαρα υλικά επεξεργασίας μαρμάρων
και
προϊόντα ξύλου (πόρτες – κουφώματα – πατώματα, ειδικές
κατασκευές κ.λ.π)
H Έκθεση αρχικά κάλυπτε 5 κλάδους, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, δηλαδή
οικοδομές- κατασκευές, ύδρευση, περιβάλλον, ψύξη, κλιματισμός,
καθαρισμός, συντήρηση, γυαλί και μέταλλο, τα τελευταία πάντως χρόνια η
έκθεση καλύπτει ουσιαστικά 8 κλάδους μιας και ο κλάδος της κατασκευής
περιλαμβάνει και τις κατηγορίες ειδών μπάνιου, κεραμικών και πετρωμάτων
- μαρμάρων. Από το 2008 έχει προστεθεί και 9ος κλάδος το PMV section που
παρουσιάζονται τα βαριά μηχανήματα και από το 2013 ο κλάδος Windows
& Doors.
Παρόλα αυτά ο αρχικός τίτλος, The BIG 5 SHOW, διατηρείται κυρίως σαν
λογότυπο μια και έτσι είναι γνωστή η έκθεση σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ
αναπτύσσεται και σε άλλες περιοχές (πχ. Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ ,Ινδία).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΒΙΒΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
T.: 210 3355764
e-mail
v.kalamara@enterprisegreece.gov.gr

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
395 €/ τ.μ. πλέον Φ.Π.Α
Για συμμετοχή στη έκθεση μέσω
προγράμματος δεν ισχύει η παραπάνω
τιμή

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι 30/5/2015

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
30/9-5/10/2015

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS
www.dmgevents.com
www.thebig5exhibitions.com

Enterprise Greece
109 Vasilisis Sophias Avenue, 115 21 Athens GREECE
T: +30 210 3355700, F: +30 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝOY
ETOYΣ
●
●
●

●

Καθαρή εκθεσιακή επιφάνεια 91.500 τ.μ.
Σύνολο εκθετών: 2.801 επιχειρήσεις
61 χώρες μεταξύ των οποίων Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία, Ινδία, ΗΠΑ, Ην.Βασίλειο, Κίνα, Σ.Αραβία,
ΗΑΕ, Ιαπωνία, Κορέα.
Σύνολο εμπορικών επισκεπτών 81.401

Το 2014 το Ελληνικό περίπτερο κάλυψε συνολικά έκταση 1.270 τ.μ. στα
Hall 3,7,8, Rashid Hall, Zabeel Hall, Main Concourse, PMV και ΜΕC της
έκθεσης. Οι 45 συμμετέχουσες επιχειρήσεις παρουσίασαν προϊόντα
μαρμάρου, ξυλείας και υαλουργίας, μεταλλικές κατασκευές, μονωτικά
υλικά, ηλιακά συστήματα, εντοιχιζόμενες κουζίνες, συστήματα
διαχείρισης νερού, θωρακισμένες πόρτες, προϊόντα αλουμινίου,
χρώματα, είδη κιγκαλερίας , συστήματα ήχου κ.λ.π.
Η ελληνική συμμετοχή, η μεγαλύτερη σε τ.μ σε σχέση με τα προηγούμενα
έτη, με το λειτουργικό και μοντέρνα σχεδιασμένο ελληνικό περίπτερο
και το branding GR BUILDING που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον
κατασκευαστικό κλάδο, έτυχε θετικότατων σχολίων τόσο από τους
Έλληνες εκθέτες όσο και από τις αποστολές των άλλων κρατών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟ 2015
Στόχος της Ελληνικής συμμετοχής για το 2015 είναι να ξεπεράσει αυτή
του 2014 και να αναδείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών
προϊόντων, όλων των κλάδων των δομικών υλικών και υπηρεσιών. Για
την ελληνική συμμετοχή του 2015 προβλέπεται ξεχωριστός χώρος
υποδοχής (reception desk) για τους ξένους προσκεκλημένους,
σχεδιασμός καταλόγου εκθετών, διαφημιστική υποστήριξη της ελληνικής
συμμετοχής στους χώρους της έκθεσης, υποστηρικτικά εργαλεία
marketing κτλ.

Φωτογραφία από την διοργάνωση του
2014.
Με το ήδη αναγνωρίσιμο branding
“GR.b” θα σηματοδοτήσουμε ξανά την
παρουσία μας στην Δ.Ε. Big 5 Show
Dubai 2015.Παράλληλα, θα γίνει
διαφημιστική προβολή της ελληνικής
συμμετοχής με πολλαπλά εργαλεία
marketing.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ :
Η Enterprise Greece ήδη έχει εξασφαλίσει χώρο στα Halls 3, 7 & 8, στην
αίθουσα Ζabeel και στην SHEIK RASHID HALL .

Enterprise Greece
109 Vasilisis Sophias Avenue, 115 21 Athens GREECE
T: +30 210 3355700, F: +30 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
To κόστος ανέρχεται σε 395 € / τ.μ.
Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με το Πρόγραμμα
διαφοροποιείται.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

το κόστος

Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23%.
Στο κόστος περιλαμβάνονται :
 ενοίκιο χώρου
 κατασκευή και βασικός εξοπλισμός stand
 αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα)
 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός
stand)
 επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της Enterprise Greece
 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης
 καταχώρηση στο έντυπο κατάλογο της Enterprise Greece για την ελληνική συμμετοχή
 ασφάλιση του σταντ και των εκθετών στην διάρκεια της έκθεσης
 Διαφημιστική προβολή της συμμετοχής μας στον εκθεσιακό χώρο
Σημείωση που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων:
Λόγω του όγκου των εκθεμάτων, σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει maximum όγκου για την μεταφορά αναλόγως των
τετραγωνικών μέτρων της συμμετοχής και σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου η βάρους των εκθεμάτων από το
προβλεπόμενο (ανά τμ), το επιπλέον κόστος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια εταιρεία μεταφορών θα βαρύνει
την εταιρεία σας.
Τέλος, οι επιχειρήσεις με “μάρμαρα και πλακίδια” θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συγκεκριμένα εκθέματα δεν
επιστρέφονται.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν απαραιτήτως μαζί με την
αίτηση συμμετοχής τους, ως προκαταβολή το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τα
αιτούμενα τ.μ .Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των
τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση
αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.

Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνεται ως ακολούθως :
Με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
ALPHA BANK
IBAN: GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:
Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE

Σημειώνεται ότι στο παραστατικό της Τραπέζης θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, η επωνυμία
της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .
Enterprise Greece
109 Vasilisis Sophias Avenue, 115 21 Athens GREECE
T: +30 210 3355700, F: +30 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr

Παρακαλούμε επίσης για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού
παραστατικού της Τράπεζας στην Enterprise Greece SA στο fax:2103242079 ή e-mail στο
pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης κα Βιβή Καλαμάρα στο email: v.kalamara@enterprisegreece.gov.gr.
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής,
την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα
παραχωρηθούν στον εκθέτη .

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Bιβή Καλαμάρα
Υπεύθυνη οργάνωσης έκθεσης

Enterprise Greece
109 Vasilisis Sophias Avenue, 115 21 Athens GREECE
T: +30 210 3355700, F: +30 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Άρθρο 1
Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις γίνεται μετά από Αίτησή της,
η οποία υποβάλλεται εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων, όπως αυτά εκάστοτε θα αποτυπώνονται
σε απόφαση της ENTERPRISE GREECE ( εφεξής και χάριν συντομίας ‘’Εταιρεία’’) περί πρόσκλησης για
συμμετοχή (εφεξής «Πρόσκληση»). Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της
Εταιρείας και υπό τον όρο ολοσχερούς καταβολής της προκαθορισθείσας δυνάμει της ανωτέρω πρόσκλησης
προκαταβολής εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Άρθρο 2
Την ευθύνη για την ακρίβεια και πιστότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση
συμμετοχής καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, φέρει η αιτούσα επιχείρηση.
Άρθρο 3
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από την ENTERPRISE GREECE, ανάλογα με την πηγή
χρηματοδότησης και την οικεία απόφασή της και καταβάλλεται από την επιχείρηση - Εκθέτη σε δύο δόσεις
ήτοι:
α) Προκαταβολή, της οποίας το ύψος και η προθεσμία καταβολής αναφέρονται ρητά στην «Πρόσκληση
για συμμετοχή» της Εταιρείας και
β) Υπόλοιπο κόστους συμμετοχής, το οποίο γνωστοποιείται, μαζί με τη ημερομηνία εξόφλησης,
εγγράφως και προσωπικά σε κάθε Εκθέτη και υπολογίζεται ως εξής:
τ.μ. stand Χ κόστος κατά τ.μ. μείον προκαταβολή = …… € για καταβολή & εξόφληση

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 4
Ο Εκθέτης υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί
προβλέπονται από την ENTERPRISE GREECE και τον Διοργανωτή της εκάστοτε Διεθνούς Έκθεσης, τόσο
στη φάση της οργάνωσης, όσο και κατά τη διεξαγωγή της. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, της
οποία ο παρών κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, ο Εκθέτης δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ
Άρθρο 5

Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη :

α) Όταν δεν καταβάλλει το σύνολο της προβλεπόμενης προκαταβολής.
β) Όταν, μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος
συμμετοχής.
Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή.
γ) Εφόσον ο εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα, και η Επιχείρηση – Εκθέτης
συναινεί από τούδε, παρακράτησης του συνόλου του ήδη καταβληθέντος ποσού, για κάλυψη των
δαπανών στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της.

Enterprise Greece
109 Vasilisis Sophias Avenue, 115 21 Athens GREECE
T: +30 210 3355700, F: +30 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr

Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE
Άρθρο 6
Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της ελληνικής συμμετοχής στην
έκθεση εν γένει, εφόσον, είτε συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση της, είτε,
σε ειδικές περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην
συγκεκριμένη Έκθεση. Στην περίπτωση αυτή, η ENTERPRISE GREECE θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να
ενημερώσει έγκαιρα τους Εκθέτες, επιστρέφοντάς τους το συνολικό ποσό που ήδη έχουν καταβάλει, ο δε
Εκθέτης αναγνωρίζει από τούδε, ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από την ENTERPRISE
GREECE.
Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει μεμονωμένα
συμμετοχή Εκθέτη ή να αποβάλει αυτόν από την Έκθεση, αν ο Εκθέτης προβάλλει στο περίπτερο, αμέσως ή
εμμέσως, μη ελληνικής προέλευσης εκθέματα. Σε αυτή την περίπτωση, η ENTERPRISE GREECE δικαιούται
επιπλέον να ζητήσει και αποζημίωση από τον Εκθέτη, αυτός ο οποίος δεν έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής
των χρημάτων που κατέβαλε ή άλλης αποζημίωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία, Εκθέτης κρίνει, ότι
πρέπει απαραιτήτως να συμπροβάλει και μη ελληνικής προέλευσης εκθέματα ή τμήματα αυτών, οφείλει να
ζητήσει ειδική προς τούτο προηγούμενη γραπτή άδεια, από την ENTERPRISE GREECE.

Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ
Άρθρο 7
Ο Εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο κατόπιν υποβολής
στην Εταιρεία εγγράφου αιτήματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της
προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 3α, ότε και δύναται να διεκδικήσει την επιστροφή της καταβληθείσης
προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής με αίτημα επιστροφής
της καταβληθείσης προκαταβολής, ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα επιστροφής της
προκαταβολής, ο δε Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην ENTERPRISE GREECE τις δαπάνες, τις οποίες
η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει ή καλείται να καλύψει για λογαριασμό του Εκθέτη (με βάση τον κανονισμό
της Έκθεσης όπως λ.χ.. ενοίκιο stand, καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης, κ.λπ.).
Αν η εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω ακύρωση της συμμετοχής Εκθέτη γίνει αφότου έχει ανατεθεί η
κατασκευή του περιπτέρου, η προβολή της συμμετοχής ή και άλλες ενέργειες που αφορούν στην
συμμετοχή του Εκθέτη, ο Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και την αντίστοιχη δαπάνη της Εταιρείας
επί των προαναφερόμενων ενεργειών. Ο Εκθέτης απαλλάσσεται μόνο από τα μεταφορικά έξοδα.

ΣΤ. ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 8
Η παράδοση των εκθεμάτων, ελληνικής προέλευσης, πρέπει να γίνεται εντός της
προβλεπόμενης από την πρόσκληση της ENTERPRISE GREECE προθεσμίας, σε ποσότητα και όγκο ανάλογο
των τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου (stand) του Εκθέτη και στον τόπο που θα υποδείξει η
ENTERPRISE GREECE.
Η Εταιρεία μεσολαβεί για τη μεταφορά των εμπροθέσμως παραδοθέντων
εκθεμάτων.
Εκπρόθεσμη παράδοση απαλλάσσει εξ ολοκλήρου την Εταιρεία από την υποχρέωση μεταφοράς, η οποία
μπορεί να γίνει από τον Εκθέτη με δική του ευθύνη και δαπάνη.
Άρθρο 9
Η ENTERPRISE GREECE δεν φέρει καμία ευθύνη αν η συσκευασία δεν ανταποκρίνεται στις
ειδικές ανάγκες του εκθέματος ή αν τα εκθέματα τελικά δεν μπορούν να παραδοθούν στο ελληνικό
περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκθέτη (προτιμολόγια, πιστοποιητικά, packing list, παραστατικά
δυσανάγνωστα ή ελλιπώς συμπληρωμένα, κλπ.)
Άρθρο 10
Σε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή εκθεμάτων, τα εκθέματα που θα επιστραφούν,
μετά το πέρας της έκθεσης, πρέπει να παραληφθούν από τον Εκθέτη κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία
από τον αποθηκευτικό χώρο της αρχικής παράδοσης, μετά από έγγραφη ενημέρωση από την ENTERPRISE
GREECE. Εκπρόθεσμη παραλαβή απαλλάσσει πλήρως την Εταιρεία από κάθε ευθύνη, μπορεί ωστόσο να
συνεπάγεται κόστος για τον Εκθέτη λόγω δαπάνης αποθήκευσης / ασφάλισης κλπ.
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Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Άρθρο 11 Ο Εκθέτης δικαιούται αποζημίωσης για τυχόν φθορές ή απώλειες στα εκθέματα και το
υποστηρικτικό του υλικό, έως το ύψος της αξίας που ο ίδιος έχει δηλώσει στα συνοδευτικά έγγραφα :
α) αν η συσκευασία των εκθεμάτων του έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ENTERPRISE GREECE
και τις ειδικές προδιαγραφές συσκευασίας, ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο μεταφοράς,
β) αν έχει τηρήσει με ακρίβεια τους όρους παράδοσης και παραλαβής,
γ) αν η σχετική του δήλωση ζημίας γίνει εγγράφως και εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους.
Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να ασφαλισθεί για οιονδήποτε περαιτέρω κίνδυνο (π.χ. επιστροφή
εξόδων συμμετοχής, κλπ.), οφείλει με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί σε σχετική ασφαλιστική
κάλυψη.
Πέραν του δηλωθέντος ποσού, η Εταιρεία απαλλάσσεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Εκθέτης
από οιαδήποτε αιτία (μη άφιξη εκθεμάτων, αβαρία ή ζημίες αυτών κατά την μεταφορά κ.λπ.), Ο Εκθέτης
συνομολογεί δε δια του παρόντος, ότι αποδέχεται ως δίκαιη και εύλογη την ανάληψη από τον ίδιο, του
όποιου τυχόν κινδύνου, για οιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική υποστεί, από τη συμμετοχή του στην
έκθεση, η οποία υπερβαίνει τη δηλωθείσα από τον ίδιο αξία εκθεμάτων του.

Η. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 12
Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα
Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
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