www.taxidiexhibition.com

2018

incoming ● outgoing ● conferences
agrotourism ● hotels & spa resorts
20 - 22 APRIL 2018 - STATE FAIR GROUNDS, NICOSIA

tel. +357 22485420 | fax. +357 22485933
e-mail: info@displayartgroup.com

Έντυπο συμμετοχής/συμβόλαιο | Participation form/contract
Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα | Please use capital letters
Ονομασία εταιρείας | Company Name:
Αρμόδιο άτομο | Contact person:

Τίτλος | Title:

Διεύθυνση | Address:
Πόλη | City:

Ταχ. Κώδικας | Post Code:

Χώρα | Country:

Τηλ. | Tel:

Fax:

Κινητό | Mobile:

E-mail:
Ελάχιστος χώρος κράτησης: 15τ.μ. | Minimum space allocation: 15 m2
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο: €100 + Φ.Π.Α. | Price per square metre: €100 +V.A.T.
Η τιμή περιλαμβάνει: ενοικίαση του χώρου, τη βασική δομή του περιπτέρου, διαφήμιση και οργάνωση. Η βασική τιμή περιλαμβάνει:
περιμετρική τοιχοποιϊα, διακοσμητική οροφή, 1 φωτιστικό/3 τ.μ., όνομα εταιρείας/οργανισμού (όχι λογότυπο), 1 γραφείο,
3 καθίσματα, 1 πρίζα 13 AMP και 1 καλάθι αχρήστων. The price includes: space rental, basic stand construction, advertising and
administration. The basic stand construction includes: perimeter partition walls, open grid roof, one lighting spot/3sq.m, name of
company/organisation (not logo), 1 desk, 3 chairs, 1 socket 13 AMP and 1 dustbin.
Σύνολο χώρου:

τ.μ. @ €100 =

+ ΦΠΑ 19%

Total space needed:

m2 @ €100 =

+ VAT 19%

Η συμμετοχή/συμβόλαιο πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με επιταγή ίση με το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής
στην έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2018. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής/συμβόλαιο. Οποιαδήποτε
αίτηση συμμετοχής/συμβόλαιο που δεν συνοδεύεται με την προκαταβολή δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Το υπόλοιπο 50% πρέπει
να εξοφλείται 15 μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης. Οι γενικοί κανονισμοί των εξειδικευμένων εκθέσεων
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σας.
This participation form/contract must be accompanied with an unrefundable 50% deposit of the total sum as above. Any participation
form/contract without this deposit will be considered null and void. The remaining 50% should be settled 15 days prior of the
exhibition opening. The general regulations of the specialised exhibitions are considered to be an indispensable
part of your participation.
Με την πιο κάτω υπογραφή μας δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα αυτή αίτηση
συμμετοχής. | With our signature below we accept without any reservation all participation fees etc contained in this
application/contract and the enclosed brochure.

Η υπενοικίαση του περιπτέρου, ως και η διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων καθώς και οποιουδήποτε άλλου
διαφημιστικού υλικού μέσα και έξω από την έκθεση απαγορεύεται.
The subletting of the stand, as well as the distribution or display of promotional material inside or outside the
exhibition’s premises is not allowed.

Υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας | Signature & Company seal:

Όνομα υπογράφοντος | Name of signatory in full:
Αποστείλετε την αίτηση/συμβόλαιο σας και το σχετικό έμβασμα σας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Please mail this Participation/contract form and your deposit to:
DISPLAY ART PLC
Τ.Θ. 27108, 1642 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

DISPLAY ART PLC
P.O.BOX 27108, 1642 NICOSIA, CYPRUS

