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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ITB ASIA 2017 

Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE   μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, σας 
προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διεθνή έκθεση τουρισμού  ITB ASIA 2017, που διοργανώνεται  από 25 
μέχρι 27 Οκτώβριου 2017 στο Marina Bay Sands,  Σιγκαπούρη από την  Messe Berlin (Singapore). 
 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

Η ΙΤΒ Asia αποτελεί  το 

κύριο γεγονός για την 

τουριστική βιομηχανία της 

Ασίας, την πιο δυναμική και 

ταχέως αναπτυσσόμενη 

ταξιδιωτική αγορά στον 

κόσμο. H  διοργάνωση της 

ITB Asia 2016 κατέγραψε 

αύξηση στην ποικιλία των κλάδων που παρουσιάστηκαν από τις επιχειρήσεις - εκθέτες. Ισχυρή παρουσία 

είχαν ο Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμού, οι Φιλιππίνες, αλλά και η Ινδονησία, που αύξησαν κατά 300% 

την εκθεσιακή τους επιφάνεια στην ΙΤΒ Asia. Στην διοργάνωση του 2016 συμμετείχαν 846 εκθέτες από 

76 χώρες και 895 buyers από 62 χώρες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 15.000 προγραμματισμένες 

συναντήσεις. Έλληνες εκθέτες στην ITB Asia 2016 ήταν οι Asit Greece, Hetco Tours – Greece, TourGreece 

και Viasuntours. Η ένατη έκδοση της διεθνούς τουριστικής έκθεσης έκλεισε στο Εκθεσιακό και 

Συνεδριακό Κέντρο Suntec της Σιγκαπούρης, προσελκύοντας σε διάστημα 3 ημέρων περισσότερους από 

10.876 επισκέπτες από πάνω από 108 χώρες, μεταξύ αυτών εκπρόσωποι εταιριών, τουριστικά γραφεία 

και τουριστικοί οργανισμοί, ξενοδοχεία κ.α. 

Η ITB Asia αποτελεί μια μοναδική διεθνή εκθεσιακή πλατφόρμα με σημείο εστίασης τους Ασιάτες 

αγοραστές και πωλητές, καθώς και άλλους φορείς της ασιατικής τουριστικής αγοράς, χωρίς όμως να 

παραλείπει εκθέτες και ενδιαφερόμενους από τον υπόλοιπο κόσμο. Η ITB Asia έχει βρει πολύ μεγάλη 

ανταπόκριση στους εκθέτες που θέλουν να προβληθούν στη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά της Ασίας 

και έχει μεγάλη ζήτηση από ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση εδώ.  

  

mailto:info@greatexhibitions.gr
file://///192.168.1.201/trade%20shows/2017/ITB%20ASIA/Event-at-a-glance-09.01.compressed.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Τομείς  που παρουσιάζονται στην ITB Asia είναι: 

- επαγγελματικά ταξίδια 

- ταξίδια αναψυχής 

- παγκόσμια τουριστική βιομηχανία 

- εκπαίδευση και επαγγελματικά workshops 

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 9 τμ 

1η επιλογή για περίπτερο 9τ.μ. (Basic)  

 

1. Ενοίκιο χώρου 9 τ.μ. 

2. Αναβαθμισμένη κατασκευή και βασικός 

εξοπλισμός περιπτέρου, που περιλαμβάνει τους 

τοίχους, μετόπη με το όνομα της εταιρείας και τον 

αριθμό του περιπτέρου σας, γκρι χαλί, info counter με 

κλειδαριά), 1 σκαμπό τύπου μπαρ, 1 τραπέζι, 2 

καρέκλες, 1 κρεμάστρα, 1 καλαθάκι απορριμμάτων  

3.  φωτισμός 3 spotlights/100W, παροχή ρεύματος  

13 amp/220V 

4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, 

καθαρισμός, φύλαξη, κλπ.)  

5. Προβολή της εταιρείας σας στην έκθεση:  

α. Βασική καταχώρηση αλφαβητικά στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης  

β. Καταχώρησή σας και προβολή σας στην ιστοσελίδα της έκθεσης 

6. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE  για την εύρυθμη λειτουργία της 

συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της έκθεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή 5 εταιρειών για την εκεί παρουσία μας.  

7. Παροχή στοιχείων για την αγορά  

Το κόστος συμμετοχής είναι 775 € /τμ.  

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.  

Το Registration Fee περιλαμβάνει την εγγραφή της εταιρείας σας στην έκθεση και στον κατάλογο της 

έκθεσης.  

mailto:info@greatexhibitions.gr
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2η επιλογή για περίπτερο 9τ.μ. (Premium)  

Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει:  

1. Ενοίκιο χώρου 9 τ.μ. 

2. Αναβαθμισμένη κατασκευή και 

βασικός εξοπλισμός περιπτέρου, που 

περιλαμβάνει τους τοίχους, κυρτή μετόπη με το 

όνομα της εταιρείας και τον αριθμό του 

περιπτέρου σας, γκρι χαλί, info counter με 

κλειδαριά (100 Χ 50 Χ 100 cm), 1 σκαμπό τύπου 

μπαρ, 1 τραπέζι (ύψος 72 cm), 3 καρέκλες, 1 

κρεμάστρα, 1 καλαθάκι απορριμμάτων, 1 ράφι 

για φυλλάδια, εκτύπωση λογότυπου ή γραφικού 

στο info counter  

3.  φωτισμός 3 spotlights/100W, παροχή 

ρεύματος  13 amp/220V 

4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου 

(ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη, κλπ.)  

5. Προβολή της εταιρείας σας στην έκθεση:  

α. Βασική καταχώρηση αλφαβητικά στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης  

β. Καταχώρησή σας και προβολή σας στην ιστοσελίδα της έκθεσης 

6. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE  για την εύρυθμη λειτουργία της 

συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της έκθεσης  

7. Παροχή στοιχείων για την αγορά  

Η ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE  θα συντονίσει όλα τα διαδικαστικά για τη δημιουργία 

ενός National Pavilion και με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, αναλαμβάνουμε την 

επικοινωνία με την έκθεση με στόχο μία άρτια ελληνική παρουσία.  

Το κόστος συμμετοχής είναι 930 € / τμ.  

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.  

Το Registration Fee περιλαμβάνει την εγγραφή της εταιρείας σας στην έκθεση και στον κατάλογο της 

έκθεσης.  

 

mailto:info@greatexhibitions.gr
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Η ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE  θα συντονίσει όλα τα διαδικαστικά για τη δημιουργία 

ενός National Pavilion και με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, αναλαμβάνουμε την 

επικοινωνία με την έκθεση με στόχο μία άρτια ελληνική παρουσία.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης επιθυμεί ειδική κατασκευή η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE  

αναλαμβάνει να προτείνει και να φέρει εις πέρας την ειδική κατασκευή με το διαφοροποιημένο 

κοστολόγιο ανά τ.μ. Σε περίπτωση αναβαθμισμένης κατασκευής του συνόλου της συμμετοχής θα 

υπάρξει επιπρόσθετη χρέωση μετά από ενημέρωση και την σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων.  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των 

εκθεμάτων και φυλλαδίων τους αυτόνομα ή σε μαζική αποστολή που προτίθεται να οργανώσει η GREAT 

GREEK EXPORTS AND TRADE. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της έκθεσης δεν 

περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς προϊόντων των εκθετών. Για τη μαζική αποστολή θα ενημερωθείτε 

άμεσα, έτσι ώστε να έχετε το χρόνο να αποφασίσετε τον τρόπο μεταφοράς των εκθεμάτων και προϊόντων 

σας στην έκθεση. Να σημειώσετε ότι για το κόστος της μαζικής μεταφοράς θα τιμολογηθείτε απευθείας 

από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα  

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής και 

την αντίστοιχη προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής της. Σε περίπτωση έγκαιρης 

ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί σε άλλη εταιρεία, 

το ποσό της προκαταβολής μπορεί να επιστραφεί. Η καταβολή θα πρέπει να γίνει ως εξής:  

α) Προκαταβολή  30% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 27/4/2017 

β) Καταβολή  35% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 15/5/2017 και 

γ) Εξόφληση του υπόλοιπου 35%  μετά την οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον 

εκθέτη μέχρι 20/9/2017.  Το ΦΠΑ θα καταβληθεί με την τιμολόγηση η οποία θα γίνει με το πέρας της 

έκθεσης. Σε περίπτωση μεγάλης αλλαγής της ισοτιμίας € / $ υπάρχει το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής 

της τιμής.  

  

mailto:info@greatexhibitions.gr
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  Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης και ο αναλογούν ΦΠΑ θα καταβληθεί με την 

τιμολόγηση. 

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατανομής των περιπτέρων με βάση την αίτηση συμμετοχής, 

που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη προκαταβολή. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον 

τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας :  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5079 – 072148 – 715  

ΙBAN: GR18 0172 0790 0050 7907 2148 715  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GREAT – TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING SINGLE MEMBER PRIVATE 
COMPANY  

Να σημειώσετε, ότι το παραστατικό ή η ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία 
της εταιρείας και την έκθεση που αφορά.  

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την αίτηση 

συμμετοχής με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο fax 210 7755049. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 7755080. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία  

Με εκτίμηση  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Μαρία Γιακουμάκη     

Managing Director         Project Manager   
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