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∆ήλωση Συµµετοχής στην Έκθεση 

International Green Week Berlin, 17 – 26 Ιανουαρίου 2014 

(Closing date: 31 / 7 / 2013) 

 

Επιθυµώ να συµµετάσχω στην Έκθεση International Green Week Berlin, 17 – 26 

Ιανουαρίου 2014 µε Stand: (παρακαλούµε σηµειώστε αριστερά στον παρακάτω πίνακα, την 

επιλογή σας) 

Επιλογή Περιγραφή Stand Εκθέτες Κόστος 

 Stands 6 τετ. µέτρων, 1 side open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 1 σκαµπό 
 

Έως 1 συνεκθέτης 
 

4.641,00 € 

 

 Stands 6 τετ. µέτρων, 2 sides open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 1 σκαµπό 
 

Έως 1 συνεκθέτης 
 

5.133,00 € 

 

 Stands 9 τετ. µέτρων, 1 side open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 2 σκαµπό 
 

Έως 2 συνεκθέτες 
 

6.511,00 € 

 

 Stands 9 τετ. µέτρων, 2 sides open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 2 σκαµπό 
 

Έως 2 συνεκθέτες 
 

6.948,50 € 

 

 Stands 9 τετ. µέτρων, 3 sides open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 2 σκαµπό 
 

Έως 2 συνεκθέτες 
 

7.386,00 € 

 

 Stands 12 τετ. µέτρων, 1 side open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 3 σκαµπό 
 

Έως 3 συνεκθέτες 
 

8.326,00 € 

 

 Stands 12 τετ. µέτρων, 2 sides open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 3 σκαµπό 
 

Έως 3 συνεκθέτες 
 

8.638,50 € 

 

 Stands 12 τετ. µέτρων, 3 sides open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 3 σκαµπό 
 

Έως 3 συνεκθέτες 
 

9.138,50 € 

 

 Stands 18 τετ. µέτρων, 1 side open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 3 σκαµπό 
 

Έως 5 συνεκθέτες 
 

13.707,00 € 

 

 Stands 18 τετ. µέτρων, 2 sides open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 3 σκαµπό 
 

Έως 10 συνεκθέτες 
 

15.207,00 € 

 

 Stands 18 τετ. µέτρων, 3 sides open, 1 πάγκος µε 
αποθηκευτικό χώρο – 1 βιτρίνα / ράφια τοίχου – 3 σκαµπό 
 

Έως 10 συνεκθέτες 
 

15.894,50 € 

 

 

* Επιπλέον Κόστος (Green Week’s promotion package) € 110 ανά εκθέτη 
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Παροχές 
 
1. Η συµµετοχή περιλαµβάνει πλήρη υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την έκθεση 
που σηµαίνει: 
 

• Συµβουλευτική υποστήριξη για τη συµµετοχή και την παρουσία κάθε εκθέτη 
(σ.σ. καθοδήγηση για µεταφορές προϊόντων, οργάνωση συµµετοχής, υλικά, 
αναγκαία ποσότητα προϊόντων και διαφηµιστικό/προωθητικό υλικό κτλ)  

• Πλήρη υποστήριξη στο Online σύστηµα της έκθεσης και στο χειρισµό του για 
την ανάρτηση/παρουσία & επικοινωνία των εκθετών 

• Υποστήριξη & Ενηµέρωση για το λογιστικό κοµµάτι (σ.σ. δεδοµένου ότι η 
έκθεση είναι και καταναλωτική κι αφορά και πώληση προϊόντων)  

• Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της έκθεσης για θέµατα του stand/τεχνικά θέµατα 
(σ.σ. παροχές ηλεκτρικού & νερού, πρόσβαση στο internet κ.α.), εύρεση 
γερµανόφωνου προσωπικού, θέµατα που αφορούν στη µετάβαση και διαµονή 
στο Βερολίνο, κλπ.  

• Υποστήριξη στην έρευνα κι επικοινωνία µε εισαγωγείς που ενδιαφέρονται για 
ελληνικά προϊόντα, καθώς κι επικοινωνία/αποστολή προσκλήσεων, ώστε να 
γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα των εκθετών.  

 
 
2. Η συµµετοχή επίσης περιλαµβάνει σχεδιασµό κι υλοποίηση πλάνου Επικοινωνίας & 
∆ηµοσίων Σχέσεων για τη ελληνική συµµετοχή στη διοργάνωση που σηµαίνει: 
 

• Στοχευµένη επικοινωνία για τη συµµετοχή των ελληνικών προϊόντων στην Green 
Week (σ.σ. µε απευθείας, δικές ενέργειες και αξιοποίηση επαφών της εταιρείας που 
θα συνεργαστούµε αλλά και µέσω των επικοινωνιακών εργαλείων της Έκθεσης). 

• Οργάνωση ενός event µε εταιρείες εισαγωγής προϊόντων και δηµοσιογράφους για 
να γνωρίσουν τα Ελληνικά προϊόντα. 

• Αποστολή ∆ελτίων Τύπου & Ενηµερωτικών σε µεγάλη data base παραληπτών, στην 
Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιµασίας της ελληνικής αποστολής αλλά και 
µετά την ολοκλήρωση της έκθεσης. 

 

 

Τρόπος Εξόφλησης 
 
Προκαταβολή 35% µε την ∆ήλωση Συµµετοχής 
Εξόφληση υπολοίπου έως 15 Σεπτεµβρίου 
 
Στοιχεία Τράπεζας για Έµβασµα προκαταβολής και εξόφλησης 
∆ικαιούχος Λογαριασµού: blvd media group ltd 
Τράπεζα:                          Bank of Cyprus Limited 
Χώρα:      Κύπρος 
Λογαριασµός IBAN:    CY92 0020 0155 0000 0001 1431 7800 
SWIFT:                            BCYPCY2N 
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Σηµειώσεις: 
 

1. Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνονται φόροι. 
2. Επιπλέον εξοπλισµός/υποδοµές (σ.σ. αποθηκευτικοί χώροι µε ψύξη) συνεπάγονται 

επιπλέον κόστη για τους συµµετέχοντες.  
3. Για µεγαλύτερο stand ή ειδικές προϋποθέσεις εξοπλισµού κλπ. παρακαλούµε 

επικοινωνήστε µαζί µας. 
4. ∆εν περιλαµβάνονται κόστη µεταφοράς προϊόντων των εκθετών, για τα οποία είναι 

υπεύθυνος ο κάθε εκθέτης. Η εταιρεία µας θα οργανώσει µαζική αποστολή για όλα 
τα προϊόντα, για την οποία θα ενηµερωθείτε τον Οκτώβριο του 2013, ώστε αν 
κάποιος εκθέτης επιθυµεί να κλείσει τη µεταφορά των προϊόντων του µε το ανάλογο 
κόστος, το οποίο θα πληρωθεί απευθείας στην µεταφορική εταιρεία. 

5. ∆ήλωση συµµετοχής έως 31 Ιουλίου 2013 
 

 

Παρακαλούµε συµπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας που θα συµµετάσχει στην 

International Green Week: 

Όνοµα Εταιρείας: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

∆ραστηριότητα: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Όνοµα Υπευθύνου: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Όνοµα Υπευθύνου για την έκθεση: ……………………………………………………………………………………….. 

∆ιεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κινητό τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ: ……………………………………………………………………………………………………………… 

∆ΟΥ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή – Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε την ∆ήλωση Συµµετοχής (και τις 3 σελίδες) το αργότερο έως 31 

Ιουλίου 2013 συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη: 

είτε στο Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε Fax στο 210 6445175 ή 

ηλεκτρονικά στο email berlinmesse@mail.ahk-germany.de  

είτε στη διοργανώτρια εταιρεία boulevard media group µε fax στο 2107454300 ή ηλεκτρονικά στο 

email events@blvd-group.net 

 

  


