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www.peloponnisosexpo.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο :
Ακριβή στοιχεία καταλόγου εκθετών:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
Εκθέματα :
Διεύθυνση :
Πόλη :
Τηλ.
Ε.mail
Όνομα Υπεύθυνου:

Ακριβή στοιχεία έκδοσης τιμολογίου
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Επάγγελμα :
Διεύθυνση :
Πόλη:
Α.Φ.Μ.
Site:
Κινητό:
Αριθμός προσκλήσεων

Τ.Κ.
Fax :

Τ.Κ.:
ΔΟΥ :

Επωνυμία για μετώπη περιπτέρου :
Ολοσέλιδη καταχώρηση στο κατάλογο σας έκθεσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(ζητήστε σας τον τιμοκατάλογο των καταχωρήσεων)

Τιμοκατάλογος συμμετοχής ανά τ.μ.

Τύπος Περιπτέρου

Κόστος

Εσωτερικός Χώρος με Δομή

29,00€ /τμ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 1 γραφείο, 3 καρέκλες, 1 πρίζα & ο βασικός φωτισμός (1 spot 100 watt ανά 3 τμ).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Μ2

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

2

Φ.Π.Α. (24%)
€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.
2.

Ζητήστε μας τη φόρμα παραγγελίας έξτρα εξοπλισμού
Ζητήστε μας τον τιμοκατάλογο καταχωρήσεων για τον κατάλογο εκθετών

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (50%)

Επιπλέον ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (φώτα, πρίζες κτλ) ή κατασκευαστικός εξοπλισμός (βιτρίνες, ράφια κτλ) χρεώνεται εξτρά.
Τρόπος πληρωμής
Με την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου καταβάλλεται σε μετρητά το 50% της αξίας
του περιπτέρου και η πλήρης εξόφληση γίνεται 3 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης σε
όποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς προκειμένου να κατοχυρωθεί ο εκθεσιακός
χώρος. Στην τραπεζική κατάθεση να αναγράφεται η επωνυμία στην οποία θα εκδοθεί το
τιμολόγιο για την συμμετοχή σας στην έκθεση.

EUROBANK : 0026 0180 91 0200 549373 - ΙΒΑΝ:
GR4602601800000910200549373

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 150/403427-90 - IBAN :GR1601101500000015040342790

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 6838 1264 94764 - ΙBAN:GR5001718380006838126494764

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ : 30000238464-8 - ΙΒΑΝ :GR5208700550000300002384648
Όνομα δικαιούχου : Καραμπίκας Χρήστος
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω 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.

Υπογραφή & Σφραγίδα

Ημερομηνία : ________________

Με την υπογραφή της δήλωσης αυτής βεβαιώνουμε την επιθυμία συμμετοχής μας στην έκθεση, τα ακριβή στοιχεία έκδοσης του
τιμολογίου και την αποδοχή όλων των όρων του εσωτερικού κανονισμού συμμετοχής.
Παρακαλούμε το παρόν να υπογραφεί, να σφραγιστεί & να αποσταλεί με fax στο 210 2716853 ή με e-mail στο info@alfaexpo.gr
Πελοπόννησος Expo
www.peloponnisosexpo.gr
info@peloponnisosexpo.gr

ALFA EXPO
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ &ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Ελευθερίου Βενιζέλου 131Α Νέα Ιωνία
Τηλ. 210 2772244 Fax: 210 2716853

www.alfaexpo.gr
info@alfaexpo.gr
facebook.com/alfaexpo

