
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ STAND TYPE ΤΙΜΗ/
PRICE

ΜΕ ΔΟΜΗ *[φωτό κάτω] WITH STRUCTURE *[shown below]

*Περιλαμβάνει:
Δομή Octanorm ασημί αλουμινίου, ύψους 

2,50μ. & πανό πλήρωσης από MDF 
επενδυμένο με PVC χρώματος ανοιχτού 

μπεζ, καινούργια μοκέτα προστατευμένη 
με νάυλον, μετώπη με επωνυμία εκθέτη, 

1 γραφείο, 2 καρέκλες, 2 spot /10 τ.μ.
1 πρίζα 500 watt

*In the above prices are included: 
Structure of beige novopan with

aluminum columns carpet film protected, 
facade with exhibitor’s name, 1 desk, 2 

chairs, 2 lighting spots / 10 sq.m, 
1plug of 500 watt

95 € /m 2

ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ WITH OUT STRUCTURE
90 € /m 2

*Περιλαμβάνει: ίχνος εδάφους Space rent

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ EXTERNAL AREA
50 € /m 2

*Περιλαμβάνει: ίχνος εδάφους Space rent

ΠΑΡΟΧΕΣ FREE OF CHARGE SERVICES

 Διάθεση των χώρων της έκθεσης για επτά 
    ημέρες (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση)
 Καινούρια μοκέτα στους κοινόχρηστους χώρους, 
     προστατευμένη με νάυλον
 Γενική φύλαξη και γενικός καθαρισμός
 Προσκλήσεις δωρεάν εισόδου επισκεπτών 
     ανά εκθέτη και κάρτες ελευθέρας εισόδου 
      προσωπικού εκθετών
 Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών (email / fax / 
    φωτοαντίγραφα)
 Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο με εφημερεύοντα 
    ιατρό
Eταιρικό προφίλ στον κατάλογο της έκθεσης 
   (Ελληνικά & Αγγλικά) 

 7 days exhibition period (preperation, operation, 

     dismantlement)

 New carpet, film protected in the corridors

 Security service and cleaning service

 Invitations cards and free entrance cards for 

    the exhibitor’s personnel

 Reception services (email / fax / copies)

Medical service including doctor

Full page company’s profile in the exhibition 

    catalogue (Greek & English) 

Στην τιμή ενοικίασης περιπτέρων περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα:

The rental price of the stands includes:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ PAYMENT TERMS

 Προκαταβολή 50% του συνολικού κόστους 
         συμμετοχής με επιταγή λήξεως έως  30/6/2012
 Εξόφληση του υπολοίπου 50%  με επιταγή 
        λήξεως έως 30/8/2012

        Οι επιταγές καταβάλλονται με την υπογραφή 
        της Δήλωσης Συμμετοχής.

       ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 
       361002002004978 - New Genesis Co

 100% deposit to Alpha Bank Greece
         accompanied by the officially signed     
         participation form.

         Acc No: 361002002004978 

         IBAN No: 
         GR 350140 3610 3610 0200200 4978

ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
[ στον κατάλογο της έκθεσης ]

FULL COLOR ENTRY
[ in the exhibition’s catalogue ]

Με έτοιμη Μακέτα 500 €
Δημιουργία Μακέτας:100 €

Predesigned: 500 €
Create from scratch: 100 €

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΟΜΗ /
STAND WITH STRUCTURE
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