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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ: 

Μ2 ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. (24%) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (50%) 

           €                          €                      €                          €                                 € 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού: 

Α. Καταβάλλεται το συνολικό κόστος της συμμετοχής σας ως εξής: 
1. Κατάθεση του 50% της αξίας του περιπτέρου σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

της εταιρείας μας. Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται η συμμετοχή σας. 
2. Πληρωμή του Φ.Π.Α. με την παράδοση του τιμολόγιου, με κατάθεση σε έναν από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας ή δυνατότητα πληρωμής με POS (Debit, Visa, 
MasterCard) 

3. Η εξόφληση του υπολοίπου ποσού γίνεται 10 μέρες πριν την έναρξη της έκθεσης με 
τραπεζική κατάθεση ή με αποστολή επιταγών με ημερομηνία λήξης ως τις 16/11/2022. 

Β. Επιθυμώ η Pro Expo να με ενημερώνει με newsletter μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού 
μηνύματος για τις Εκθέσεις της   
Δεν επιθυμώ να λαμβάνω newsletter   

Ενημερώνεστε ότι διατηρείτε τη δυνατότητα απεγγραφής από την αποστολή newsletters όποτε το 
επιθυμείτε με την αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@proexpo.gr  
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων εξόφλησης η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται νη μην 
παραχωρήσει σε αυτόν το περίπτερο, να αξιώσει την καταβολή ολόκληρης της αξίας συμμετοχής του 
στην έκθεση, καθώς και να αναζητήσει κάθε ζημιά της. 

 
ΙBAN ATTICA BANK: GR 8101603660000000085210661 
IBAN ALPHA BANK: GR 3201401370137002002019159 

 
Με την υπογραφή αυτής βεβαιώνουμε την επιθυμία συμμετοχής μας στην έκθεση, τα ακριβή στοιχεία 

έκδοσης του τιμολογίου & την αποδοχή όλων των όρων του εσωτερικού κανονισμού συμμετοχής ο 
οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και του οποίου έλαβα γνώση  

 

 
Υπογραφή & Σφραγίδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία : ________________ 

 
Παρακαλούμε το παρόν να υπογραφεί, να σφραγιστεί & να αποσταλεί με e-mail στα secretary@proexpo.gr & epanmke@gmail.com 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο :    
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Επωνυμία:   Επωνυμία:   

Εκθέματα:   Επάγγελμα:  

Διεύθυνση:   Διεύθυνση:  

Πόλη:                                                          Τ.Κ.:   Πόλη:                                                        Τ.Κ.:  

Τηλ.                                                               Fax:   Α.Φ.Μ.:                                                    ΔΟΥ:  

Ε-mail  Site:  

Όνομα Υπεύθυνου:  Κινητό:   

Instagram / Facebook: Αριθμός προσκλήσεων:   
 

Το κινητό να εμφανίζεται στον Κατάλογο Εκθετών:                    ΝΑΙ                  ΟΧΙ 
Ολοσέλιδη καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης                   ΝΑΙ                 ΟΧΙ                         

Πρόσθετος Εξοπλισμός                                                                         ΝΑΙ                 ΟΧΙ                       

Επωνυμία για μετώπη περιπτέρου :                 

Τιμοκατάλογος συμμετοχής  ανά Μ2 (Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) 

Περίπτερο Δομής: 35,00€ 
Στην τιμή Δομής συμπεριλαμβάνονται:  

1 γραφείο, 2 καρέκλες, 1 πρίζα & 1 led 100 watt ανά 3 τμ. 
Επιπλέον ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (φώτα, πρίζες κτλ)  ή κατασκευαστικός εξοπλισμός (βιτρίνες, ράφια κτλ) 

χρεώνεται εξτρά. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤHN ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρεία μας με την επωνυμία «PRO EXPO ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. – Οργάνωση 
Εκθέσεων – Συνεδρίων – Events» (εφεξής «PRO EXPO») με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 131Α, Τ.Κ. 142 31, Αθήνα, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 2232441, 
ιστοσελίδα: http://proexpo.gr/. 

Η PRO EXPO επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου εκπροσώπου του εκθέτη (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») που μας γνωστοποιούνται στα πλαίσια 
της συνεργασίας μας με τους εκθέτες και με το ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις και πιο 
συγκεκριμένα να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των εκθετών στις εκθέσεις, να εκδώσουμε το σχετικό τιμολόγιο και να επικοινωνήσουμε με τους εκθέτες. Επίσης, η PRO 
EXPO επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα δυνάμει ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης για στέλνει ενημερώσεις μέσω newsletters για εκθέσεις και προσκλήσεις 
συμμετοχής στις εκθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων μπορείτε να βρείτε 
στον σχετικό όρο του εσωτερικού κανονισμού συμμετοχής. 

 
 
 


