
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο info@vinetum.gr

ΠΡΟΣΟΧH: μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα ηλεκτρονικά δίχως να την εκτυπώσετε.  
Αν είστε περσινός εκθέτης και δεν έχει αλλάξει κάτι στα στοιχεία σας, μπορείτε να τσεκάρετε το κουτάκι: ίδια με πέρσι.

Έχουμε διαβάσει και αποδεχόμεθα τους όρους συμμετοχής στην εν λόγω εκδήλωση στην οποία επιθυμούμε να συμμετάσχουμε ως εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    IΔΙΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙ    

Επωνυμία  

Επάγγελμα   

Διεύθυνση      Τ.Κ.     Πόλη 

ΑΦΜ   ΔΟΥ:   

Εταιρικό e-mail      Τηλ.        Fax  

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (αν διαφέρει)

Διεύθυνση      Τ.Κ.     Πόλη 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υπεύθυνος συμμετοχής   

Κινητό      E-mail   

Υπεύθυνος πληρωμής   

Κινητό      E-mail   

Υπεύθυνος ανάρτησης στοιχείων σας στο www.oenorama.com  

Κινητό      E-mail   

4. Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

Επιθυμώ να νοικιάσω το/τα σταντ:  No          ΚΟΚΚΙΝΟ (Δεξιά πτέρυγα)         ΜΠΛΕ (Αριστερή πτέρυγα) 

  Αξία βάσει τιμοκαταλόγου: 1.600 € + Φ.Π.Α.: 24%  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:1.984 €

  Αξία βάσει τιμοκαταλόγου: 1.700 € + Φ.Π.Α.: 24%  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:2.108 €

  Αξία βάσει τιμοκαταλόγου: 2.500 € + Φ.Π.Α.: 24%  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 3.100 €

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, επιθυμώ να συμμετάσχω:

  Στην Πλατεία Γευσιγνωσίας (40€ / δείγμα + Φ.Π.Α.)           Στο Wine Bar των Οινικών Αποκαλύψεων (50€ / δείγμα + Φ.Π.Α.)    

              /              / 
                  (Ημερομηνία)                             (Υπογραφή-Σφραγίδα)

Ο ΔΗΛΩΝ

ΟΙΝΟΡΑΜΑ



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1)  Τρόπος πληρωµής 

Προκαταβολή του 50% του συνολικού ποσού µε την υπογραφή της παρούσης µε κατάθεση στις τράπεζες: 
Α) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, IBAN:  GR06 0110 6140 0000 6144 7038 391 
Β) EUROBANK, IBAN: GR05 0260 0360 0006 5020 0340 705 
Γ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN: GR97 0171 0400 0060 4014 4552 095 
Εξόφληση υπολοίπου έως 03/02/2020. 
- Για συµµετοχές που δηλώνονται µετά τις 03/02/2020 θα απαιτείται η εξόφληση ολόκληρης της συµµετοχής.

 2)  Η υπογραφή και αποστολή της παρούσης χωρίς την ως άνω προκαταβολή θεωρείται απλή προκράτηση (option) 
και οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωµα της διαπραγµάτευσης του σταντ µε άλλον ενδιαφερόµενο.

 3)  Η υπογραφή της παρούσης δεσµεύει τον υπογράφοντα να συµµετάσχει και πιθανή εκ των υστέρων ακύρωση δεν υποχρε-
ώνει τους διοργανωτές για την επιστροφή του καταβληθέντος τιµήµατος. Για την παράδοση του stand του συµµετέχοντα 
απαιτείται η πλήρης εξόφληση των συµβατικών του υποχρεώσεων προς τους οργανωτές.

4)  Σε περίπτωση διενέργειας εθνικών εκλογών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται και 
η έκθεση θα µετατεθεί σε άλλη ηµεροµηνία.

5) Οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωµα της αλλαγής θέσης του εκθέτη µέσα στην έκθεση.

 6)  Η υπογραφή της ∆ήλωσης Συµµετοχής δεσµεύει τον υπογράφοντα να αποδεχθεί την πολιτική των οργανωτών όσον 
αφορά τη διαχείριση της εισόδου των επισκεπτών και των εκθετών στην έκθεση. 

 7)  Oι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι όλες τις ηµέρες 10:00 - 19:00.  
Η αποκοµιδή των σταντ θα γίνει τη ∆ευτέρα, 09/03/2020 έως τις 22:00.

8)   Αν και δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία δήλωσης συµµετοχής στην έκθεση, οι οργανωτές δεν µπορούν να εγγυηθούν 
την παρουσία τους στον κατάλογο της έκθεσης και σε άλλα µέσα σε όσους δεν δηλώσουν έγκαιρα συµµετοχή. Ειδικότερα 
σε ό,τι αφορά τον κατάλογο της έκθεσης, καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των στοιχείων εκθέτη είναι 17/01/2020. 

9)   Τα stand στις ζώνες Α’, Β’ και Γ’  µπορούν να µοιραστούν µόνο διά του δύο και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει επιπλέον 
χρέωση ως εξής: Στα stand της ζώνης Α’ η χρέωση ανά εκθέτη ανέρχεται στα 1.500€ (+24% ΦΠΑ) και στα stand της ζώνης 
Β’ η χρέωση ανά εκθέτη ανέρχεται στα 1.000€ (+24% ΦΠΑ) και στα stand της ζώνης Γ’ η χρέωση ανά εκθέτη ανέρχεται 
στα 950€ (+24% ΦΠΑ) .

10)  Φιλοσοφία της έκθεσης είναι τα ελληνικά οινοποιεία να συµµετέχουν µε δικό τους σταντ παρουσία των οινοποιών και 
όχι µέσω εµπορικών αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου δεν δεχόµαστε «οµαδικά» σταντ από εταιρείες και δίκτυα διανοµής 
µε ελληνικά οινοποιεία.  Ο όρος αυτός δεν αφορά τα εισαγόµενα κρασιά.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Συµµετοχή στη ζώνη Α’  (κόκκινη ή µπλε):   Κόστος πλήρως εξοπλισµένου σταντ: 2.500€ + 24% ΦΠΑ

Συµµετοχή στη ζώνη Β’  (κόκκινη ή µπλε):  Κόστος πλήρως εξοπλισµένου σταντ: 1.700€ + 24% ΦΠΑ

Συµµετοχή στη ζώνη Γ’  (κόκκινη ή µπλε):  Κόστος πλήρως εξοπλισµένου σταντ: 1.600€ + 24% ΦΠΑ

Συµµετοχή στη ζώνη ∆’ (κόκκινη πτέρυγα):  Κόστος πλήρως εξοπλισµένου σταντ:  600€ + 24% ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ
•  Τραπέζι καλυµµένο µε διπλό τραπεζοµάντιλο και από πάνω ειδικό προστατευτικό τραπεζοµάντιλου.

•  Ονοµαστικά καρτελάκια µόνιµης εισόδου στην έκθεση (badge) για το προσωπικό επάνδρωσης του περιπτέρου  
(Κάθε επιπλέον badge χρεώνεται 3€).

•  Ποτήρια γευσιγνωσίας.

• Σαµπανιέρα (σπουµαντιέρα) µε logo.

• Πτυελοδοχεία µε logo.

• Τιρ-µπουσόν Patrick, Ιταλίας, µε logo.

•  ∆ιαφηµιστική γιγαντοαφίσα (Banner) µε το δικό σας δηµιουργικό (καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής δηµιουργικού: 
18/01/2019).

• Eµφιαλωµένο µεταλλικό νερό.

• Πάγος και λεκάνη πάγου.

•Προσκλήσεις δωρεάν εισόδου στην έκθεση για ένα άτοµο.

 Αναλυτικά ως πίνακας παροχών στη σελίδα 09/10

ΟΙΝΟΡΑΜΑ
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