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Διαφημίσεις - Αντιπρόσωποι Εκθέσεων - Επιχειρηματικές Αποστολές

Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2014

Θέμα: Προσφορά για ενοικίαση χώρου στο Ελληνικό Περίπτερο επιχειρήσεων - μελών του Επιμελητηρίου σας

στην Έκθεση International Izmir Fair (IEF 2014) - Σμύρνη Τουρκίας 29 Αυγουστου- 2 Σεπτεμβριου 2014 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των επίσημων φορέων οργάνωσης των εκθέσεων στην

Σμύρνη της Τουρκίας -  ΙΖΦΑΣ, για τις συμμετέχουσες εταιρείες από την Ελλάδα.

Φέτος επιδιώκουμε μια ενιαία ελληνική παρουσία με εκθέτες απ' όλη την Ελλάδα στην εν λόγο Έκθεση . Το

γραφείο μας, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων Solution EΠE έχει οργανώσει ελληνικό περίπτερο. 

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τα μέλη του επιμελητήριου σας να δείξουν μια ΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΟΡΓΑΝΩ-

ΜΕΝΗ παρουσία στην Τουρκική αγορά με σκοπό την αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών. 

Σας στέλνω Προσφορά για να το προωθήσετε στα μέλη σας στην Έκθεση IEF 2014 που θα διεξαχθεί στη

Σμύρνη της Τουρκίας από 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2014. 

Πάντα στη διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,

Άννα Κρεμλή

Αντιπρόσωπος της Solution ΕΠΕ και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος του ΙΖΦΑΣ
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Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η  Έκθεση IEF 2014 της Σμύρνης θα διεξαχθεί 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2014 στο Διεθνές Εκθεσιακό

Κέντρο της Σμύρνης της Τουρκίας.

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 60 τ.μ. (5 μ x 12 μ) ( Συνολικά 8 Εταιρείες- Φορείς/Θέσεις): 

Η Προσφορά συμπεριλαμβάνει την τιμή για την ενοικίαση χώρου μέσα στο ελληνικό περιπτέρου και για την

παροχή υπηρεσίας. 

ΚΑΘΕ θέση στο Ελληνικό Περίπτερο (Συνημμένο ενδεικτικά) : 600 ΕΥΡΩ . Ενιαίο γωνιακό περίπτερο με συ-

νολική επιφάνεια – μέγεθος 60 τ.μ. και διαστάσεις 12 μ x 5 μ. Στον ενιαίο χώρο θα τοποθετηθούν  8 επιχειρήσεις –

φορείς, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η έως ένα βαθμό ανεξαρτησία τους, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζεται και η

απρόσκοπτη συνολική παρουσία. Η κάθε επιχείρηση – φορέας, θα έχει στη διάθεσή της ένα info desk (100 cm μήκος Χ

50 cm πλάτος Χ 90 cm ύψος), που θα χρησιμοποιηθεί ως desk εκθεμάτων, προϊόντων, φυλλαδίων & αποθηκευτικού

χώρου, καθώς και ένα σκαμπό, ενώ στην πλάτη του χώρου που θα καταλάβει, θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ενός

μόνο επιχειρησιακού / προϊοντικού ατομικού banner (αυστηρά maximum 1 μ. μήκος Χ 2 μ. ύψος). Στο χώρο θα υπάρχει

αποθηκευτικός χώρος για όλους τους συμμετέχοντες, και δυο τραπέζια με οκτώ καρέκλες για συναντήσεις B2B.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκθέτες τοποθετούν δικά τους διαφημιστικά υλικά.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανάγκες για πρόσθετο εξοπλισμό για το περίπτερο σας (π.χ.

οθόνη, ράφια κλπ...)

Στην τιμή ενοικίασης περιπτέρου συμπεριλαμβάνονται οι εξής υπηρεσίες. 

1. Επίβλεψη κατασκευής

2. Διοργάνωση συναντήσεων B2B

3. Μεταφραστή καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης

4. Υποστήριξη τουριστικού πακέτου (διαμονή - μεταφορά - εκδρομές)

5. Συμβουλές για την διαφημιστική σας προβολή (ειδικά στα τουρκικά)

6. Εξεύρεση για ενοικίαση πρόσθετου εξοπλισμού

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται 16% ΦΠΑ.

2. ΘΕΣΗ: ΑΙΘΟΥΣΑ 4/ HALL4  (Συνημμένο)

3. Όροι Πληρωμής και Διαδικασία 

50% προκαταβολή  με την υπογραφή του Συμφωνητικού μέχρι 18 Ιουλίου. Το υπόλοιπο 50% ως εξής: έως 14 Αυ-

γούστου 2014. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί από την εταιρεία Solution ΕΠΕ με έδρα στη Μυτιλήνη Λέσβου καθώς και

υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ την εταιρεία Solution ΕΠΕ και την εταιρεία σας.

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5053 – 044 537 – 049 IBAN: GR40 0172 0530 0050 5304 4537 049 

SWIFT CODE: PIRBGRAA ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΝΑ

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε τη δυνατότητα να υποβάλλουμε την παραπάνω προσφορά.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με τιμή,

Άννα Κρεμλή










