
 

  



 

Αγαπητέ ςυνάδελφε – επαγγελματία, 

 
Θ Διοίκθςθ του Επιμελθτθρίου Ζβρου και εγϊ προςωπικά είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ 

προςκαλζςουμε ςτθν 15θ Διεκνι Ζκκεςθ Αλεξανδροφπολθσ «alexpo», θ οποία κα πραγματοποιθκεί από 

τισ 13 ζωσ τισ 16 Ιουλίου 2012 ςτθν Αλεξανδροφπολθ. 

Θ Διεκνισ Ζκκεςθ Αλεξανδροφπολθσ αποτελεί κεςμό για τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θράκθσ και ζχει 

κακιερωκεί ωσ τόποσ ςυνάντθςθσ παραγωγϊν, εμπόρων και καταναλωτικοφ κοινοφ. Θ «alexpo 2012» 

αποκτά νζο διεκνι χαρακτιρα με τθ ςυμμετοχι για πρϊτθ φορά επιχειριςεων και κεςμικϊν φορζων από 

χϊρεσ του εξωτερικοφ. Οι ςτόχοι τθσ Ζκκεςθσ είναι θ προβολι των παραγόμενων τοπικϊν προϊόντων, θ 

δθμιουργία νζων ςυνεργαςιϊν για τισ επιχειριςεισ όλων των κλάδων του εμπορίου, θ αφξθςθ του 

πελατολογίου με ιδιϊτεσ και επαγγελματίεσ από όλθ τθ χϊρα και το εξωτερικό, θ ςτιριξθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και θ προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ του νομοφ. 

Θ Ζκκεςθ κα προβλθκεί από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (εφθμερίδεσ, περιοδικά, ραδιοφωνικοφσ 

και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, διαδίκτυο) ενϊ ςτο πλαίςιο αυτισ κα διεξαχκοφν θμερίδα για τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ με ςυμμετοχι υψθλϊν προςκεκλθμζνων, Work Shops και ςυναντιςεισ των εκκετϊν με 

αλλοδαποφσ εκπροςϊπουσ επιμελθτθρίων, οργανιςμϊν και επιχειρθματικϊν φορζων.  

Αγαπθτζ ςυνάδελφε, 

Θ ςυμμετοχι ςου ςτθν Ζκκεςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν επίτευξθ των ςτόχων μασ και τθν 

επιτυχία τθσ διοργάνωςθσ. Το Επιμελθτιριο Ζβρου κα ςου παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ για τθν ζγκαιρθ 

διλωςθ τθσ ςυμμετοχισ ςου ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Λ. Δθμοκρατίασ 307, Αλεξανδροφπολθ, τθλ. 

25510- 38669, 6945- 237700 κ. Χρφςα Λουπαςάκθ και 6937-041900 κ. Κυριάκοσ Αετόπουλοσ και ςτο site 

www.evroschamber.gr.  

Με εκτίμηση 

 

Χριστόδοσλος Τοψίδης 

Χριστόδουλος Σοψίδης 

Ρρόεδροσ Επιμελθτθρίου Ζβρου 

http://www.evroschamber.gr/


 

ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

ΕΡΩΝΥΜΙΑ  

ΟΔΟΣ – ΑΙΘΜ. ΠΟΛΘ 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 

EMAIL URL 

ΑΦΜ ΔΟΤ 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ  

ΕΚΘΕΜΑΤΑ  

ΜΕΤΩΡΘ  

ΠΑΡΟΧΕ ΧΩΡΟΤ ΠΑΡΟΧΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΟΥ (SECURITY) ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΚΑ 

ΚΑΤΑΧΩΘΣΘ ΣΤΘ ΛΙΣΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ΜΕΣΩΠΘ ΜΕ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΧΩΟΙ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΦΩΣΙΜΟ 300 W 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΩΝ ΧΩΩΝ ΣΡΙΠΙΗΘ ΠΑΡΟΧΘ 

ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ – 3 ΚΑΡΕΚΛΕ 

ΔΥΝΑΜΙΚΘ ΡΟΒΟΛΘ & ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΑΧΣΟΔΟΧΕΙΟ – ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΣΩΝ – ΜΟΚΕΣΑ 

ΣΙΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΘ ΕΚΘΕΣΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΔΘΛΩΘ 

ΡΕΙΡΤΕΟ ΓΙΑ ΜΕΛΘ ΤΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟΥ ΕΒΟΥ 48,90 ΕΤΡΩ ΑΝΑ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΣΡΟ 

ΡΕΙΡΤΕΟ ΓΙΑ ΛΟΙΡΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ 56,92 ΕΤΡΩ ΑΝΑ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΣΡΟ 

 

ΕΥΩ / ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΟ ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΙΑΣ 

   

ο/θ δθλϊν Φ.Π.Α. 23%  

 ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ  

 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΘ 30%  

___________________________________ 

υπογραφι - ςφραγίδα 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
το υπόλοιπο εξοφλείται 

μζχρι τθν 12
θ
 Ιουλίου 

 

 
Με τθν υπογραφι τθσ διλωςθσ αυτισ δθλώνουμε ότι κα ςυμμετάςχουμε ςτθν 15

θ
 Διεκνι Ζκκεςθ Αλεξανδροφπολθσ και 

αποδεχόμαςτε ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ του «ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 

Για τθν Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία του Επιμελθτθρίου 
ΤΝΔΕΜΟ ΕΤΡΩΠΘ – ΖΒΡΟΤ 

Οργάνωςθ: 
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΖΒΡΟΤ 



 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Άρθρο 1ο ΣΙΣΛΟ ΖΚΘΕΘ – ΟΡΓΑΝΩΘ 
Θ 15η ΔΙΕΘΝΘΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΖΚΘΕΣΘ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ «alexpo 2012» οργανϊνεται από το Επιμελθτιριο Ζβρου 
μζςω τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ του Εταιρείασ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΩΡΘΣ ΖΒΟΥ» και κα πραγματοποιθκεί ςτθν 
Αλεξανδροφπολθ από τισ 13 ζωσ τισ 16 Ιουλίου 2012. 
Ανάδοχοσ του ζργου: «ΚΥΚΛΟΣ ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΚΘΕΣΕΩΝ- ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΡΑΣΕΚΘΣ» 
Άρθρο 2ο ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ – ΪΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Θ θμερομθνία και οι ϊρεσ τθσ«alexpo 2012»  κακορίηονται κάκε φορά από το Δ.Σ του Επιμελθτθρίου Ζβρου. 
Το Επιμελθτιριο Ζβρου ζχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το χρόνο και το ωράριο λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ, χωρίσ να 
δθμιουργείται καμία αξίωςθ, από εκκζτεσ ι ενδιαφερόμενουσ για οποιαδιποτε ηθμία. Ανάκλθςθ τθσ διλωςθσ 
ςυμμετοχισ για τουσ ανωτζρω λόγουσ δεν επιτρζπεται. 
Θ εργοδότρια ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι δεν κα διεξαχκεί θ ανωτζρω ζκκεςθ, τότε επιςτρζφει τθν προκαταβολι 
και κάκε αξιόγραφο που τθσ ζχει παραδοκεί. Στθν περίπτωςθ αυτι ουδεμία άλλθ αξίωςθ ι δικαίωμα διατθροφν οι 
εκκζτεσ από τθν εργοδότρια.  
Τα περίπτερα των εκκετϊν λειτουργοφν υποχρεωτικά ςφμφωνα με το πρόγραμμα τθσ ζκκεςθσ. 
Άρθρο 3ο ΕΚΘΕΣΕ 
Στθν «alexpo 2012» επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν: 
Ζλλθνεσ και αλλοδαποί (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) που αςκοφν δραςτθριότθτα εμπορικι, μεταποιθτικι, ι 
παροχισ υπθρεςιϊν και επικυμοφν να εκκζςουν αμεταχείριςτα προϊόντα τουσ ι και υπθρεςίεσ. 
Ζλλθνεσ και αλλοδαποί (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) αντιπρόςωποι επιχειριςεων του εςωτερικοφ ι του 
εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα δθλϊςουν πλιρθ ςτοιχεία του οίκου που εκπροςωποφν και κα ζχουν 
ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ απ’ αυτόν ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο. 
Επίςθμεσ ι θμιεπίςθμεσ ξζνεσ κρατικζσ ςυμμετοχζσ. 
Οργανιςμοί, Υπθρεςίεσ, Φορείσ, Επιςτθμονικά ιδρφματα, Επιχειριςεισ Κοινισ Ωφζλειασ. 
Άρθρο 4ο ΕΚΘΕΜΑΣΑ 
Τα βαςικά εκκζματα τθσ ζκκεςθσ είναι παραγόμενα προϊόντα του Ζβρου, είδθ κατοικίασ, αυτοκίνθτα κλπ, 
υπθρεςίεσ, βιομθχανικά προϊόντα, ζπιπλα, τθλεφωνία, είδθ πλθροφορικισ. 

Άρθρο 5ο ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
Κάκε εκκζτθσ που κζλει να λάβει μζροσ ςτθν ζκκεςθ πρζπει να υποβάλει ςτθν Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία 
του Επιμελθτθρίου Ζβρου «Σφνδεςμοσ Ευρϊπθσ Ζβρου» ειδικό ζντυπο διλωςθσ ςυμμετοχισ. 
Με τθν υπογραφι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ, ο εκκζτθσ αποδζχεται τουσ όρουσ του παρόντοσ κανονιςμοφ και των 
τεχνικϊν οδθγιϊν και υποχρεϊνεται να ςυμμετάςχει ςτθν εκδιλωςθ και ςτο χϊρο που κακορίςτθκε από τθν 
«alexpo 2012». 
Στο αναφερόμενο ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ ενοίκιο (μίςκωμα) του χϊρου περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του 
διοργανωτι για τθν εν γζνει οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ζκκεςθσ. Τυχόν δαπάνεσ του εκκζτθ για τροποποίθςθ 
του περιπτζρου κατόπιν ζγκριςθσ του διοργανωτι βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνον αυτόν (εκκζτθ) και 
καταβάλλεται το υπόλοιπο τθσ δαπάνθσ με τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ ρθτά αποκλειςμζνθσ κάκε αξίωςθσ του 
τελευταίου ζναντι του διοργανωτι για ςυμμετοχι του ςτθν ςχετικι δαπάνθ, μείωςθ του μιςκϊματοσ κλπ. 
Σε περίπτωςθ πρόκλθςθσ οποιαςδιποτε ηθμίασ ςε βάροσ του διοργανωτι ι οποιουδιποτε τρίτου, απορρζουςασ 
από ενζργεια του εκκζτθ ι των προςτθκζντων του, ο εκκζτθσ υποχρεοφται ςε απροφάςιςτθ, άμεςθ και πλιρθ 
αποκατάςταςθ τθσ ςχετικισ ηθμίασ (κετικισ και αποκετικισ) του πακόντοσ. 
Θ δαπάνθ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και τοποκζτθςθσ των εκτεκειμζνων προϊόντων, προσ και από το περίπτερο 
του εκκζτθ βαρφνει αποκλειςτικά τον τελευταίο. Ο διοργανωτισ ουδεμία ευκφνθ φζρει για κάκε ενδεχόμενθ 
ηθμία υποςτεί ο εκκζτθσ, κατά τθ διαδικαςία μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και τοποκζτθςθσ των εκτεκιμζνων 
προϊόντων, προσ και από το περίπτερο του εκκζτθ. 
Το ςφνολο των υλικϊν που χρθςιμοποιεί ο διοργανωτισ για κάκε καταςκευι και διαμόρφωςθ του εκκεςιακοφ 
χϊρου αποτελοφν περιουςία του διοργανωτι ι των προςτθκζντων του και ςυνεπϊσ δεν ζχει οποιοδιποτε 
δικαίωμα πάνω ς’ αυτά. 
Ο διοργανωτισ ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθν παρουςίαςθ: 
α)εκκεμάτων που είναι μεγάλα και ογκϊδθ και μπορεί να είναι επικίνδυνα ι να προκαλζςουν φκορζσ ι εκκζματα 
που δεν αναγράφονται ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ. 
β)εκκεμάτων που δεν παράγονται ι δεν αντιπροςωπεφονται επίςθμα από τον εκκζτθ. Αλλαγι εκκεμάτων 
επιτρζπεται μόνο ζπειτα από ζγγραφθ αίτθςθ του διοργανωτι, ο οποίοσ διατθρεί το δικαίωμα απαγόρευςθσ τθσ 
παρουςίαςθσ των εκκεμάτων που δεν ανταποκρίνονται ςτα ςυμφωνθκζντα. 
Οι κζςεισ stands μιςκϊνονται αποκλειςτικά ςτον εκκζτθ ι τουσ αντιπροςϊπουσ του και δεν επιτρζπεται να 
υπομιςκϊςει ι θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ αυτϊν ςε τρίτα πρόςωπα. 
Μετά τθν υπογραφι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ από τον εκκζτθ, ο τελευταίοσ δεν δφναται να ακυρϊςει μονομερϊσ 
αυτι (ςυμμετοχι) υποχρεωμζνοσ ςε κάκε περίπτωςθ να εξοφλιςει του ςυμφωνθκζντοσ τμιματοσ. Αν για 
οποιονδιποτε λόγο ο εκκζτθσ δεν είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςι του ωσ προσ τον χϊρο ο 
διοργανωτισ μπορεί χωρίσ καμία υποχρζωςθ επιςτροφισ τθσ λθφκείςασ καταβολισ να ακυρϊςει τθ διάκεςθ 
αυτοφ (χϊρου) εφόςον επικυμεί να μιςκϊςει εκ νζου το χϊρο, δφναται να λάβει υπόψθ του τα διαμορφοφμενα 
δεδομζνα, μειϊνοντασ τισ οικονομικζσ απαιτιςεισ του ζναντι του εκκζτθ. Οποιαδιποτε απαίτθςθ πλθρωμισ 
διατθρεί ο διοργανωτισ ζναντι του εκκζτθ, δεν ακυρϊνεται μετά από αυτι τθ πράξθ. Ο διοργανωτισ ουδεμία 
απολφτωσ ευκφνθ φζρει, ςε περίπτωςθ φκοράσ ι καταςτροφισ των εκτεκθςόμενων ειδϊν και προϊόντων, για 
οποιοδιποτε λόγο και αιτία. Ο εκκζτθσ αναλαμβάνει να καλφψει αςφαλιςτικά εφόςον το επικυμεί και κάκε 
ςχετικό κίνδυνο. 
Άρθρο 6ο ΕΚΘΕΣΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 
α)Ο ελάχιςτοσ ςτεγαςμζνοσ χϊροσ, που μπορεί να ηθτθκεί, ανζρχεται ςε 9 τ.μ και πολλαπλάςια αυτοφ. 
β)Οι χϊροι τίκενται ςτθ διάκεςθ των εκκετϊν δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ. 
γ)Πλεσ οι εργαςίεσ διακόςμθςθσ, εγκατάςταςθσ και τοποκζτθςθσ των εκκεμάτων πρζπει να ζχουν τελειϊςει , 
αργότερο, το μεςθμζρι τθσ παραμονισ τθσ ζκκεςθσ. Σε περίπτωςθ, που δεν εμφανιςτεί ο εκκζτθσ για τθν 

 
παραλαβι του χϊρου του, 24 ϊρεσ πριν από το άνοιγμα τθσ ζκκεςθσ, ο χϊροσ αυτόσ 
μπορεί να παραχωρθκεί, χωρίσ να ειδοποιθκεί ο εκκζτθσ, ςε άλλον ενδιαφερόμενο. 
δ)Οι εκκετιριοι χϊροι παραδίδονται ςτθν αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία του 
Επιμελθτθρίου «Σφνδεςμοσ Ευρϊπθσ – Ζβρου», μια θμζρα μετά τθ λιξθ τθσ ζκκεςθσ, 
ςτθν κατάςταςθ που ζχουν παραλθφκεί. Ηθμίεσ, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ 
παράδοςθ και προζρχονται από εκκζτεσ ι τουσ προςκλθκζντεσ από αυτόν χρεϊνονται 
ςτον εκκζτθ. 
ε)Θ εταιρεία «Σφνδεςμοσ Ευρϊπθσ – Ζβρου ζχει το δικαίωμα να μεταβάλλει, εφόςον 
παραςτεί ανάγκθ, τθ κζςθ, τισ διαςτάςεισ ι τθν επιφάνεια των εκκετιριων χϊρων 
χωρίσ ι μεταβολι αυτι να δθμιουργεί δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ. 
Άρθρο 7ο ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ – ΔΙΑΦΘΜΙΕΙ 
α)Στον χϊρο τθσ ζκκεςθσ επιτρζπεται θ ςφναψθ εμπορικϊν πράξεων με βάςθ τα 
εκτικζμενα δείγματα εκκζματα που αναφζρονται ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ. 
β)Λιανικζσ πωλιςεισ δεν επιτρζπονται ςε κανζνα χϊρο τθσ ζκκεςθσ. Οι παραβάτεσ 
κα υφίςτανται κυρϊςεισ και κα αποκλειςτοφν από τισ επόμενεσ εκκζςεισ. 
γ)Στουσ εκκζτεσ επιτρζπεται, μόνο μζςα ςτο εκκετιριο τουσ, να διαφθμίηουν – 
προβάλλουν τα προϊόντα τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν παρενοχλοφν γειτονικοφσ 
εκκζτεσ με κορφβουσ κλπ και δεν κα προβάλλουν διαφθμίςεισ, που είναι αντίκετεσ 
με το κοινό αίςκθμα. 
δ)Χριςθ με οποιονδιποτε τρόπο του εμβλιματοσ τθσ ζκκεςθσ επιτρζπεται μόνο με 
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ εταιρείασ «Σφνδεςμοσ Ευρϊπθσ – Ζβρου). 
Άρθρο 8ο ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΣΩΝ – ΕΚΘΕΜΑΣΩΝ 
α)Θ διοργανϊτρια εταιρεία ζχει τθν υποχρζωςθ και μόνον αυτι το δικαίωμα να 
εκδϊςει κατάλογο εκκετϊν – εκκεμάτων. Θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων των εκκετϊν 
είναι υποχρεωτικι. Στοιχεία των εκκετϊν, που περιζρχονται ςτθν διοργανϊτρια 
εταιρεία μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ ςυμμετοχισ, καταχωροφνται ςτον κατάλογο 
εφόςον υπάρχει δυνατότθτα. Ιδιαίτερεσ διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςτον κατάλογο 
γίνονται με βάςθ ειδικό τιμολόγιο. 
β)Θ διοργανϊτρια εταιρεία δεν ζχει ευκφνθ για τυπογραφικά λάκθ ι παραλείψεισ 
του καταλόγου. 
Άρθρο 9ο ΔΙΑΚΟΜΘΘ ΠΕΡΙΠΣΕΡΩΝ 
α) Σε περίπτωςθ που ο εκκζτθσ επικυμεί να καταςκευάςει εξ ολοκλιρου διάκοςμο 
με δικά του ζξοδα, πρζπει να υποβάλει ζγκαιρα ςτο τμιμα οργάνωςθσ τθσ ζκκεςθσ 
τθσ διοργανϊτριασ, ςχζδια για ζγκριςθ. 
β)Θ μθ ζγκριςθ των ςχεδίων από τθν διοργανϊτρια υποχρεϊνει τον εκκζτθ είτε ςε 
αλλαγι των ςχεδίων καταςκευισ του εκκετθρίου είτε ςτισ προςαρμογζσ ι 
τροποποιιςεισ που κα του υποδείξει θ εταιρεία. Οι περιμετρικζσ όψεισ των 
εκκετθρίων χϊρων επιβάλλεται να είναι καλαίςκθτεσ αμφίπλευρα. 
γ)Σε εκκετθρίουσ χϊρουσ με καταςκευι τθσ διοργανϊτριασ οι πρόςκετεσ 
θλεκτρολογικζσ παροχζσ (τριάδεσ, spot, πρίηεσ, προβολείσ) κα γίνονται μόνο από τα 
αρμόδια ςυνεργεία τθσ διοργανϊτριασ και όχι από ιδιϊτεσ θλεκτρολόγουσ. 
Άρθρο 10ο ΦΩΣΟΓΡΑΦΘΕΙ ΘΧΘΣΙΚΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ 
Τα εκκζματα δεν επιτρζπεται να φωτογραφθκοφν ι κινθματογραφοφν ι 
ςχεδιαςτοφν κλπ, χωρίσ ζγγραφθ άδεια από τθν διοργανϊτρια. Δεν επιτρζπεται θ 
μετάδοςθ μουςικισ ι άλλων μθνυμάτων, κακϊσ και θ λειτουργία των εκτικεμζνων 
μθχανθμάτων για επίδειξθ προσ τουσ εμπορικοφσ επιςκζπτεσ. Αυτό μπορεί να γίνει 
ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ, φςτερα από ζγγραφθ άδεια τθσ διοργανϊτριασ. 
Άρθρο 11ο ΔΙΑΚΙΝΘΘ ΕΚΘΕΜΑΣΩΝ 
α)Αντικείμενα που είναι εκκζματα, δεν μποροφν να απομακρυνκοφν από τθν ζκκεςθ 
πριν λιξθ θ περίοδοσ τθσ επίδειξισ τουσ. 
β)Θ απομάκρυνςθ των εκκεμάτων και λοιπϊν αντικειμζνων, που ανικουν ςτον 
εκκζτθ, πρζπει να γίνει μζςα ςε μια θμζρα από τθ λιξθ τθσ ζκκεςθσ. Πταν περάςει 
αυτό το χρονικό διάςτθμα, θ διοργανϊτρια ζχει το δικαίωμα, χωρίσ ευκφνθ για 
τυχόν φκορζσ που κα ςυμβοφν, να τα απομακρφνει από τον εκκετιριο χϊρο, 
χρεϊνοντασ ςτον εκκζτθ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ. 
γ)Τα εκκζματα που προζρχονται από το εςωτερικό ι είναι ελεφκερα δαςμϊν πρζπει 
να ςυνοδεφονται είτε με δελτίο αποςτολισ, είτε να αναγράφονται ςε κατάςταςθ με 
τθ ςφραγίδα του αποςτολζα – εκκζτθ. 
Άρθρο 12ο ΑΦΑΛΙΘ – ΠΡΟΛΘΨΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ 
Θ διοργανϊτρια δεν ευκφνεται, οφτε είναι υποχρεωμζνθ να αποηθμίωςθ τον εκκζτθ 
ι οποιονδιποτε τρίτο, εξαιτίασ ατυχιματοσ ι βλάβθσ, που κα προκλθκεί ςε 
πρόςωπα, εκκζματα και εμπορεφματα, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο 
χϊρο τθσ ζκκεςθσ, από οποιαδιποτε φυςικι θ τεχνικι αιτία. Δεν ευκφνεται, επίςθσ, 
για κλοπζσ και απϊλειεσ, κακϊσ και καταςτροφζσ από πυρκαγιζσ ι φυςικά 
φαινόμενα. Γι’ αυτό ςυνίςταται να γίνεται αςφάλιςθ για κάκε κίνδυνο. 
Άρθρο 13ο ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΙ 
α)Για τθν επίλυςθ των διαφορϊν μεταξφ τθσ διοργανϊτριασ και κάκε τρίτου 
αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια τθσ Αλεξανδροφπολθσ. 
β)Θ διοργανϊτρια ζχει το δικαίωμα να τροποποιιςει, ςυμπλθρϊςει ι καταργιςει 
οριςμζνεσ διατάξεισ του κανονιςμοφ, που κα κρικοφν απαραίτθτεσ για τθν καλφτερθ 
λειτουργία τθσ ζκκεςθσ. Οι μεταβολζσ αυτζσ ζχουν τθν ίδια ιςχφ με τον παρόντα 
κανονιςμό και είναι υποχρεωτικζσ για τον εκκζτθ, μετά τθ γνωςτοποίθςι τουσ. 

 



 

Παρακαλούμε ςημειώςτε με «Χ» την κατηγορία που ανήκουν τα εκθέματά ςασ 
 

 

 

 



 

 

ΡΑΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΓΑΨΤΕ ΑΝ Θ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΟΥ ΑΝΘΚΟΥΝ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΡΑΑΡΑΝΩ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ:   

 
 



 

Εντολή Διαφημιςτικήσ Καταχώρηςησ Καταλόγου Εκθετών 
Επιλζξτε τθ διαφθμιςτικι καταχϊρθςθ που επικυμείτε: 

ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΜΑΡΚΑΡΕΣΕ ΜΕ × ΚΟΣΟ 

ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΕΞΩΦΤΛΛΟΤ 16 Χ 23 cm  500,00 € 
ΟΛΟΕΛΙΔΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ 16 Χ 23 cm  150,00 € 
ΑΛΟΝΙ 32 Χ 23 cm  250,00 € 
ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΟΠΙΘΟΦΤΛΛΟΤ 16 Χ 23 cm  200,00 € 
ΟΠΙΘΟΦΤΛΛΟ 16 Χ 23 cm  500,00 € 
Οι τιμζσ αφοροφν τετράχρωμθ εκτφπωςθ για 15.000 ζντυπα τα οποία κα μοιραςτοφν ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρίεσ και ςτουσ 

επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ ΔΩΡΕΑΝ. Ο Διαφθμιηόμενοσ επιβαρφνεται με Φ.Π.Α. 23% κακώσ και με ζξοδα καταςκευισ μακζτασ 

εφόςον δεν υπάρχει. 

Ραρακαλοφμε να καταχωριςετε τθ διαφιμιςθ τθσ επιχείρθςισ μασ ςτον «Κατάλογο Εκκετϊν» τθσ 15θσ 

Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Αλεξανδροφπολθσ. 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  ΤΘΛ 

ΦΑΞ ΑΦΜ ΔΟΥ 

ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ  ΤΘΛ 

ΘΜ/ΝΙΑ ΡΑΑΔΟΣΘΣ   

ΡΟΣΟ ΦΡΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΥΡΟΓΑΦΘ / ΣΦΑΓΙΔΑ 

 

 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: ___ / ___ / 2012 

 

 

Θ εντολι διαφιμιςθσ μαηί με τθν μακζτα πρζπει να παραδοκοφν το αργότερο 20 θμζρεσ πριν από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εκδιλωςθσ. Αν παραδϊςετε δοκίμιο ηθτιςτε να ςασ επιςτραφεί, αν δεν το 
ηθτιςετε εντόσ 1 μινα από τθ λιξθ τθσ εκδιλωςθσ τότε το δοκίμιο κα καταςτραφεί. 
 

Μθ διςτάςετε να επικοινωνιςετε με τθν υπεφκυνθ κα Χρφςα Λουπαςάκθ για ό,τι περαιτζρω χρειαςτείτε: 

25510 35848   |   6945 237 700   |   epimelitirioevrou.grammatia1@hotmail.com 


