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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛ:
E-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

FAX:
Website:
ΔΟΥ:

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ: ____ μ²

ΑΦΜ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΩΝΙΑ


ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
698€/τ.μ. + 1.650€ Registration Fee-Business Pack
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, απλή κατασκευή
περιπτέρου συλλογικού τύπου με πλήρη εξοπλισμό, μεταφορά & επαναφορά εκθεμάτων
μέχρι 1 παλέτα, εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό του
περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo
Solution & λοιπές παροχές όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο
συμμετοχής της 11.12.2019.
Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 6% επί του κόστους
Στα παραπάνω κόστη θα χρεωθεί ελληνικός Φ.Π.Α.
Α’ δόση – Προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής : 200 € ανά τ.μ.
Β΄ δόση: 8 Μαΐου 2020, Γ΄ δόση -Εξόφληση: 16 Οκτωβρίου 2020.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Promo Solution στην AlphaBank:
GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σημειώνουμε ότι η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν
δεν καταβάλει εμπρόθεσμα την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το
συνολικό κόστος συμμετοχής. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η
προκαταβολή.
Σε περίπτωση ακύρωσης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και επιπλέον ο εκθέτης
υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη
πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του (ενοίκιο
χώρου, καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.). Επίσης εάν η ακύρωση της
συμμετοχής γίνει σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο
εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει το 70% της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε ακύρωσης, αναβολής ή τερματισμού της έκθεσης λόγω απρόβλεπτων
γεγονότων, λόγω ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων, διαταράξεων,
απεργιών κτλ. η Promo Solution δεν είναι υπόχρεη απέναντι στη συμμετέχουσα εταιρεία για
οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να της προκληθεί.
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