ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012
Περίπτερο: ΤΥΠΟΣ Α

Περίπτερο: ΤΥΠΟΣ B

ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΥ ΔΟΜΗΣ
ίχνος επί εδάφους

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Δεν περιλαμβάνει καμία κατασκευή
ή παροχή πλην μιας πρίζας σούκο
100w/3m2
Το επιπλέον κόστος ανά kw
(εγκατάστασης και όχι κατανάλωσης,
που επιβαρύνει τους διοργανωτές),
σύμφωνα με τις ανάγκες του
εκθέτου, αιτείται από το ΕΚΕΠ προ
της παραλαβής του περιπτέρου
και εξοφλείται έως την έναρξη της
έκθεσης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Α) 1ος όροφος: 125 €* /m2
Β) Ισόγειο: 100 €/ m2

Διαχωριστικά πάνελ από MDF επενδεδυμένα με pvc
γκρί ανοιχτού χρώματος.
Ανά μέτρο, κολώνες στρογγυλής διατομής
με χρώμα φυσικού αλουμινίου.
Μετώπη ασημί χρώματος, με επιφάνεια διαστάσεων 1,00m x 0,30m με
την επωνυμία του εκθέτη με λευκά γράμματα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

1 σποτ καθρέπτου των 100w/5m2.
1 πρίζα 500w/220volt, 24ωρης λειτουργίας.
Μοκέτα, χρώματος μπλέ-γκρί.
Αποθηκευτικός χώρος 1,00m x 1,00m με πόρτα φυσούνα
(που κλειδώνει).

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Α) 1ος όροφος: 140 €* /m2
Β) Ισόγειο: 115 €/ m2

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

5%, 10% και 15% για περίπτερα 2, 3 και 4 προσόψεων, αντίστοιχα.
* Οι πιο πάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
Μπορείτε να εξοφλήσετε τη συμμετοχή σας στην έκθεση ΟΙΝOΡΑΜΑ με τους εξής τρόπους:
A. Με κατάθεση στην τράπεζα

B. Με επιταγές

Α. Με κατάθεση στην τράπεζα: Θα πρέπει να καταθέσετε το 30% της συμμετοχής σας εντός 7 ημερών
από την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής και το υπόλοιπο 70% μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012.
Ειδική έκπτωση:10% επί του συνολικού ποσού, εφόσον εξοφλήσετε με κατάθεση στην τράπεζα
το σύνολο της συμμετοχής σας εντός 7 ημερών από την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής.
Συνεργαζόμενες τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ: AΡ. ΛΟΓ. 614/ 470383-91, ΙΒΑΝ GR06 0110 6140 0000 6144 7038 391
EUROBANK: AΡ. ΛΟΓ. 026 036 0200 340 705 657, ΙΒΑΝ GR05 0260 0360 0006 5020 0340 705
Συνοπτικά: 30% με την υπογραφή, 70% έως 20/2/2012
Β. Με επιταγές: Θα πρέπει να μας στείλετε, εντός 7 ημερών από την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής,
επιταγή μηνός που να καλύπτει το 30% της συμμετοχής σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας στείλετε μέχρι τις
20 Φεβρουαρίου 2012, το υπόλοιπο 70% της συμμετοχής σας, με επιταγή που δεν πρέπει να λήγει μετά την
31/8/12. Εξοφλήσεις πέραν της 31/08/12, επιβαρύνονται με 1% το μήνα.
Ειδική έκπτωση: 5% επί του συνολικού ποσού, εφόσον εξοφλήσετε το σύνολο της συμμετοχής σας με επιταγές
λήξης έως 1/3/12, τις οποίες πρέπει να μας στείλετε εντός 7 ημερών από την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής.
Η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι 17/02/12.
Συνοπτικά: 30% επιταγή μηνός με την υπογραφή, 70% επιταγή με λήξη έως 31/8/2012 αποστολή μέχρι 20/2/2012

ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012
EKEΠ 16-17-18-19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε επιστρέψτε την Δήλωση Συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, στο Fax: 210 766 0680.

Επωνυμία Εταιρείας (για την έκδοση τιμολογίου):....................................................................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση αποστολής τιμολογίου:........................................................................................ ΑΦΜ:...............................................ΔΟΥ: ............................................
Υπεύθυνος συμμετοχής: ................................................................................... Τηλ: ............................................ Email: ........................................................................................
Υπεύθυνος πληρωμής:....................................................................................... Τηλ:...............................................................................................................................
Διακριτικός τίτλος εταιρείας για αναφορά στον κατάλογο & μετώπη περιπτέρου:...............................................................................................................................
ΙΣΟΓΕΙΟ

€

1ος ΟΡΟΦΟΣ

€

Περίπτερο Τύπου Α: 100 € /μ2 x ........ μ2

Περίπτερο Τύπου Α: 125 € /μ2 x ........ μ2

Περίπτερο Τύπου Β: 115 € /μ2 x ........ μ2

Περίπτερο Τύπου Β: 140 € /μ2 x ........ μ2

Μερικό Σύνολο

		

Προσαύξηση 5% για περίπτερα 2 προσόψεων

Μερικό Σύνολο

		
Προσαύξηση 5% για περίπτερα 2 προσόψεων

Προσαύξηση 10% για περίπτερα 3 προσόψεων

Προσαύξηση 10% για περίπτερα 3 προσόψεων

Προσαύξηση 15% για περίπτερα 4 προσόψεων

		
Προσαύξηση 15% για περίπτερα 4 προσόψεων

Σύνολο

		

Σύνολο

Συνολικό Κόστος Περιπτέρου

		

Συνολικό Κόστος Περιπτέρου

ΦΠΑ 23%

		

ΦΠΑ 23%

Γενικό Σύνολο

		

Γενικό Σύνολο

Αριθμός περιπτέρου

		

Αριθμός περιπτέρου

Σημειώσεις:
- Τρόπος πληρωμής & ειδικό καθεστώς εκπτώσεων: βλέπε προηγούμενη σελίδα.

Α


□
ειδική έκπτωση □
με κατάθεση

Β

με επιταγές

□

ειδική έκπτωση □

- Σε περίπτωση μη συμμετοχής στην έκθεση η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
- Όλοι οι όροι συμμετοχής στο www.oenorama.com.
Λάβαμε γνώση των όρων συμμετοχής τους οποίους αποδεχόμεθα ανεπιφυλάκτως.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
VINETUM ΕΠΕ

✃

_____________________
υπογραφή και σφραγίδα

Αθήνα,

/

/ 2012

Ο ΕΚΘΕΤΗΣ

_____________________
υπογραφή και σφραγίδα

