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ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

                               

                                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .. /../2017 
ΥΠΟΨΗ:  

  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

 

Δ/ΝΣΗ:  

 

ΑΦΜ:                                            ΔΟΥ:  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                    FAX:  

 

ΘΕΜΑ:  ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ HORECA 2017 

 

ΤΕΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ:    ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:    € / Τ.Μ.    

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ:   450 €   

                                                                               (+     € ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, 

                                                                                INTERNET, ΚΛΠ)                               

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:     € / Τ.Μ.                

                                                                          

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΝΑΙ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  27 – 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΚΟΣΤΟΣ:           € +         € =           € 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 

1 -  Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν κατέχει Ευρωπαϊκό Αριθμό ΦΠΑ (VIES) οι τιμές 

επιβαρύνονται με 20% ΦΠΑ 

2 – Σε περίπτωση που η εταιρεία σας κατέχει Ευρωπαϊκό Αριθμό ΦΠΑ (VIES) οι τιμές δεν 

επιβαρύνονται με 20% ΦΠΑ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ MEDIA PLAYER     Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

   ΥΠΟΓΡΑΦΗ&ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΤΕΝΙΔΗΣ                                                                                
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1. ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Σε αυτούς τους όρους και κανονισμούς συμμετοχής, ο όρος «εκθέτης/ συμμετέχων» συμπεριλαμβάνει όλους τους 

εργαζόμενους, προσωπικό και αντιπροσώπους της κάθε εταιρίας, συνεργάτες, τη φίρμα ή το άτομο στο οποίο ο χώρος 

έχει διατεθεί για το σκοπό της έκθεσης.  

Ο όρος «έκθεση» θα εννοεί: (Saudi HORECA) 

Ο όρος «Διοργανωτής» θα εννοεί: Saudi Event Management And Marketing Company "SEMARK" 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

α) Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνονται στο ειδικό έντυπο αίτησης, που θα υποβάλλονται στον 

διοργανωτή. Απόρριψη της οποιασδήποτε αίτησης δεν επιτρέπεται να εγείρει αίτημα για ζημία.  

β) Το συμβόλαιο καθορίζεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου και την πληρωμή στο διοργανωτή του 30% του 

κόστους συμμετοχής. 

γ) Το συμβόλαιο πρέπει να συμπληρωθεί με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Με την υπογραφή του συμβολαίου, 

ο Εκθέτης/ Συμμετέχων νοείται ότι έχει συμφωνήσει με αυτούς τους όρους ανεπιφύλακτα και επίσημα παραιτείται να 

τους αμφισβητήσει ο ίδιος.  

3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

α) Ο διοργανωτής μπορεί να κατανέμει τον χώρο σε συμφωνία με τη φύση των εκθεμάτων ή με τον τρόπο που ο 

διοργανωτής θεωρεί ότι ταιριάζει.  

β) Εάν το απαιτούν ακραίες περιπτώσεις, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον καταμερισμό του 

Εκθέτη/Συμμετέχοντα οποιαδήποτε στιγμή πριν της έναρξης συναρμολόγησης της έκθεσης. Τέτοιες αλλαγές 

υπόκεινται στη διακριτικότητα του Διοργανωτή και ο Εκθέτης/ Συμμετέχων δεν έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση 

ως αποτέλεσμα των αλλαγών.  

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ 

α) Οι Εκθέτες / Συμμετέχοντες δεσμεύονται να εκθέτουν τα ανακοινωθέντα προϊόντα ή υπηρεσίες και να έχουν 

επαρκές προσωπικό κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης. Ο κάθε εκθέτης/ συμμετέχων δικαιούται να 

καταλάβει τον χώρο που του έχει καταμεριστεί από τις 8:00 π.μ. στις 25 Νοεμβρίου 2017. Στην περίπτωση αθέτησης 

των υποχρεώσεων για οποιονδήποτε λόγο, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να απασχολήσει τον χώρο με 

οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί καλύτερο και σε αυτή την περίπτωση η πληρωμή της έκθεσης δεν επιστρέφεται.  

β)Όλοι οι εκθέτες πρέπει να συμμορφώνονται με την περιγραφή του συμβολαίου και να σχετίζονται με το θέμα της 

έκθεσης. Απευθείας πωλήσεις χωρίς άδεια του Διοργανωτή είναι παντελώς απαγορευμένες. Εάν ο εκθέτης/ 

συμμετέχων παραβεί τους προαναφερθέντες κανόνες, ο Διοργανωτής μπορεί να αφαιρέσει τα εκθέματά του ή να 

δώσει εντολή για αποσυναρμολόγηση του περιπτέρου του.  

γ) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στην έκθεση οποιουδήποτε ατόμου.  

δ) Οι εκθέτες/ συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να υπενοικιάζουν τον χώρο που τους έχει καταμεριστεί σε τρίτους είτε 

εξ ολοκλήρου, είτε εν μέρει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή. Μετατροπές στο δάπεδο 

του εκθεσιακού χώρου, συμπεριλαμβανόμενης της διακόσμησης όπως μπογιά στο πάτωμα, ταβάνι και κολώνες δεν 

θα επιτρέπεται, και οι επακόλουθες ζημιές στον χώρο της έκθεσης θα αποζημιώνονται από τον εκθέτη/ συμμετέχοντα.  

ε) Οι εκθέτες / συμμετέχοντες θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για το κόστος επισκευής στην αρχική κατάσταση 

οποιουδήποτε τμήματος γης ή υποδομής καταλαμβάνουν, και το οποίο έχει τροποποιηθεί ή καταστραφεί με κάθε 

έννοια, και θα χρεώνονται όλο το κόστος αποζημίωσης από το εκθεσιακό κέντρο αν υπάρχει.  

στ) Ο Διοργανωτής θα βοηθά τους εκθέτες/ συμμετέχοντες εκτός Σαουδικής Αραβίας να αποκτήσουν βίζα οι 

συμμετέχοντες της έκθεσης (έναντι αμοιβής).  Είναι σαφώς κατανοητό ότι στην περίπτωση απόρριψης της βίζας από 
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τις αρμόδιες για έκδοση βίζα αρχές, ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση μόνο του κόστους του χώρου 

και ο εκθέτης δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. Ο Διοργανωτής μπορεί να 

αντικαταστήσει μία άλλη ομάδα ή εταιρία που πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου και κυβερνητικές που απαιτούνται 

για την είσοδο στη χώρα. Τέτοιες αντικαταστάσεις μπορούν να είναι αποκλειστική ευθύνη του συμφωνημένου εκθέτη.  

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α) Κατάθεση του 30% του κόστους συμμετοχής και των σχετικών χρεώσεων για τα stand πρέπει να πληρωθεί κατά την 

υπογραφή από τον Εκθέτη/ Συμμετέχοντα. Το 40% πρέπει να πληρωθεί στις 03-07-2017, και το 30% της αποπληρωμής 

λήγει στις 10-09-2017. Οποιοδήποτε συμβόλαιο υπογραφεί μετά τις 10-09-2017 θα πρέπει να πληρωθεί 100%  με την 

υπογραφή.  

β) Το κόστος συμμετοχής θα πρέπει να έχει πληρωθεί ως την ημερομηνία προθεσμίας. Ειδάλλως, ο Διοργανωτής έχει 

το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο και σε αυτή την περίπτωση η κατάθεση της έκθεσης δεν αποζημιώνεται.  

6. ΡΗΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ/ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

α) Σε περίπτωση εγκατάλειψης ή απόρριψης των καταμερισμένων χώρων, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να 

ακυρώσει την αίτηση του εκθέτη/ συμμετέχοντα. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάθεση του Εκθέτη δεν θα 

αποζημιώνεται.  

β) Σε περίπτωση της μερικής εγκατάλειψης ή απόρριψης του καταμερισμένου χώρου, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα 

να ακυρώσει την αίτηση ή να μετακινήσει των μερικώς εγκαταλειμμένο ή αποκριμένο χώρο. Σε αυτή την περίπτωση, 

αν το κόστος συμμετοχής του μειωμένου χώρου έχει ήδη πληρωθεί, η κατάθεση δεν θα αποζημειώνεται. Αλλά, αν δεν 

έχει ήδη πληρωθεί, ο Εκθέτης/ Συμμετέχων θα πρέπει να πληρώσει το μισό του κόστους που σχετίζεται με τον 

μειωμένο χώρο.  

-Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής σε περίοδο μικρότερη των 9 μηνών από την έκθεση, θα πρέπει να πληρωθεί το 

30% του ποσού συμμετοχής. 

-Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής στην περίοδο μεταξύ 9 και 6 μηνών πριν την έκθεση, θα πρέπει να πληρωθεί το 

50% του συνόλου της συμμετοχής. 

-Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής για περίοδο μικρότερη από 6 μήνες από την έκθεση, θα πρέπει να πληρωθεί το 

100% του ποσού της συμμετοχής.  

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

α)Εάν προκύψουν απρόβλεπτα γεγονότα για τα οποία δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής, ο Διοργανωτής διατηρεί το 

δικαίωμα να: 

1) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την έκθεση αν η χρήση ή κατάληψη των χώρων της έκθεσης 

είναι ή πρόκειται να παρεμποδίζεται υλικά λόγω φωτιάς, ατυχήματος, απεργίας, εμπάργκο, ασφαλιστικών μέτρων, 

δράσεις του Θεού ή οποιαδήποτε άλλη πράξη ή άλλη ανωτέρα βία ή γεγονός πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή, κατά 

την οποιαδήποτε διάρκεια, η διαθεσιμότητα της οποίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της έκθεσης.  

2) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τοποθεσία και τη διάρκεια της έκθεσης εάν το απαιτούν 

εξαιρετικές συνθήκες. Δεν θα δοθούν αποζημιώσεις.  

8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ STAND 

α) Όλοι οι εκθέτες/ συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν την κατασκευή τους ή/ και να προετοιμαστούν ως την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τον Διοργανωτή στο εγχειρίδιο εκθέτη/ συμμετέχοντα.  

β) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιπλέον χρέωση στον κάθε Εκθέτη/ Συμμετέχοντα με 

οποιοδήποτε ποσό τους χρεωθεί για κάθε υπηρεσία που παρέχεται είτε την έχει παραγγείλει είτε όχι. Ο Διοργανωτής 

δεν θα δέχεται την ευθύνη για κατάρρευση ή αστοχία οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται για ή σε σχέση με την 

Έκθεση.  

mailto:e_ktenidis@yahoo.gr


  

MEDIA PLAYER:  
Belmeken” Str., District: Pavlovo- Bukston αρ. 3 
E-MAIL: e_ktenidis@yahoo.gr   
Τηλ: 6946173173 

 

9. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Οι Εκθέτες/ Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να αποσύρουν όλα τα εκθέματα από τον Εκθεσιακό Χώρο από τις 7 π.μ. 

έως τις 10 μ.μ. στις 30 Νοεμβρίου 2017 και θα αποζημιώνουν τον Διοργανωτή για απώλεια λόγω καθυστέρησης ή 

ζημίας  στον Εκθεσιακό Χώρο.  

10.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

α) Ο Διοργανωτής θα λαμβάνει όλες τις λογικές προφυλάξεις ασφαλείας που ενδιαφέρουν τους εκθέτες/ 

συμμετέχοντες και επισκέπτες.  

β) Ο Διοργανωτής δεν θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή ή καταστροφή στα 

εκθέματα στον Εκθεσιακό Χώρο κατά τη διάρκεια της περιόδου συναρμολόγησης, έκθεσης και αποσυναρμολόγησης. 

Ο Διοργανωτής δεν είναι επιπλέον υπεύθυνος για καταστροφές από τους εκθέτες/ συμμετέχοντες προς τρίτους ή προς 

τους ιδίους, ούτε για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή προς εξοπλισμό ή εμπορικά αγαθά που εκτίθενται. Ο κάθε 

Εκθέτης/ Συμμετέχων θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι αυτών των ρίσκων.  

12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

α) τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα stand και τις κατασκευές προβολής πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένα 

από τη φωτιά σε συμφωνία με τους κανονισμούς των εκθεσιακών χώρων «όπως αναφέρεται στο τεχνικό εγχειρίδιο».  

β) Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, αν το απαιτούν οι συνθήκες, να κάνει αλλαγές στο stand το Εκθέτη/ Συμμετέχοντα 

για λόγους ελέγχου φωτιάς.  

13. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

α) Οποτεδήποτε είναι απαραίτητο, ο Διοργανωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εκδώσει επιπρόσθετους όρους, 

επιπλέον εκείνων του «όροι και κανονισμοί για τη συμμετοχή» για να διαβεβαιώσει την ομαλή διαχείριση της έκθεσης.  

β) Κάθε επιπλέον έγγραφος κανονισμός είναι δεσμευτικός για τον Εκθέτη/  Συμμετέχοντα.  

γ) Ο Εκθέτης/ Συμμετέχων θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται από τους Όρους και Κανονισμούς της Saudi HORECA 

2017.  

δ) Ένα εγχειρίδιο Εκθετη/ Συμμετέχοντα θα αποσταλεί σε κάθε Εκθέτη/ Συμμετέχοντα που θα περιλαμβάνει 

λεπτομερείς οδηγίες για την διοργάνωση της έκθεσης.  

14. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Ο εκθέτης θα πρέπει να παρατηρεί και να συμμορφώνεται με τις προετοιμασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο 

εκθέτη και να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους της κυβέρνησης.  

Όροι, κανονισμοί και διατάγματα που ισχύουν στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων 

της διαμονής και διεξαγωγής επιχειρήσεων στο βασίλειο.  

Οι διοργανωτές δεν δέχονται διαμαρτυρίες ή αιτήματα εναντίων τους, εκτός και αν έχουν υποβληθεί εγγράφως στην 

διεύθυνση που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα, εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της έκθεσης. Όλα 

τα αιτήματα και διαφορές θα διακανονίζονται στο Ριάντ, σε συμφωνία με τους νόμους και κανονισμούς της Σαουδικής 

Αραβίας.  
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