Κόστος συμμετοχής (για όλες τις μέρες λειτουργίας)
Κόστος Περιπτέρων Ελεύθερης Δομής
(ίχνος εδάφους)
Μία όψη ανοιχτή
α. έως 40m2: € 135/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 125/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 115/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 110/m2

Δύο όψεις ανοιχτές
α. έως 40m2: € 140/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 130/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 120/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 115/m2

Τρεις όψεις ανοιχτές

Τέσσερις όψεις ανοιχτές

α. έως 40m2: € 145/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 135/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 125/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 120/m2

α. έως 40m2: € 150/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 140/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 130/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 125/m2

Επιπλέον χρεώσεις δομής

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Σύνθετες τυποποιημένες δομές

1. Για μόνο μοκέτα € 5/m2
2. Διαχωριστικά πάνελς μελαμίνης € 12/m
(χρέωση ανά τρέχον μέτρο)
3. Ηλεκτρολογική παροχή ρεύματος € 26/kw

(τα ποσά αφορούν μόνο το κόστος κατασκευής)
Bασική Δομή: 20 €/m2
n Στη βασική δομή περιλαμβάνεται πάνελ μελαμίνης χρώματος λευκό, μία μετόπη και επιγραφή με τον
αριθμό περιπτέρου και την επωνυμία της επιχείρησης ή το λογότυπο (διαστάσεις πάνελ: 0.97m x 2.48m)
n Στα περίπτερα βασικής δομής περιλαμβάνεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
1 γραφείο • 3 καρέκλες • 1 πρίζα • 1 σποτ φωτισμού των 100W ανά 3m2
n Καινούργια μοκέτα χρώματος γκρι

Δομή τύπου BUSINESS: 50 €/m2
n Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπεζ / χρώματος μπλε • Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος
μπεζ / PVC χρώματος μπλε • Αποθήκη: Διαστάσεων 1.00x1.00m με λευκή πόρτα φυσούνα
n Εξοπλισµός: 3 καθίσματα μπεζ • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0.70m
• 1 σκαμπό μαύρο με πλάτη • 1 info desk λευκό / μπεζ / μπλε • 1 ραφιέρα 1.03x0.54x2.50m
n Σήµανση: 1 ψηφιακή εκτύπωση 1.00x2.50m σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση τοποθετημένη σε
PVC σχήματος τραπεζίου
n Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500watt ή HQI 150watt / 5m2
• 1 πρίζα σούκο 0.5KW / 220V

Δομή τύπου EXECUTIVE: 60 €/m2
n Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπλε • Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος μπλε
Αποθήκη: Διαστάσεων 1.00x1.00m με ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου και κλειδαριά
n Εξοπλισμός: 3 καθίσματα μαύρα δερμάτινα • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0.70m • 1 σκαμπό μαύρο με
πλάτη • 1 info desk λευκό / μπλε με πορτάκια διαστάσεων 1.00x0.50x0.90m
n Σήμανση: 1 φωτεινό διαφανοσκόπειο 2.00x0.25x2.50m με γαλακτερά plexiglass & ψηφιακή εκτύπωση
• 1 ψηφιακή εκτύπωση 1.00x2.50m σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση 0.80x0.30m σε PVC
n Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500watt ή HQI 150watt / 4m2 • 1 πρίζα σούκο 0.5KW /220V

Δομή για Παραγωγούς - Περιφέρειες - Επιμελητήρια από 1.350 € για 9m2 (τελική τιμή)
n Η συγκεκριμένη δομή προορίζεται για Παραγωγούς / Περιφέρειες / Επιμελητήρια
n Η δομή έχει σχεδιαστεί σε συγκεκριμένο τομέα στην Αίθουσα
n Στη δομή περιλαμβάνονται: • πάνελ λευκό και μπλε • μοκέτα χρώματος γκρι
• 1 τραπεζάκι και 3 καρέκλες • μια reception με σκαμπό • 1 προβολέας 150watt HQ1/5m2
• επιγραφή με την επωνυμία της εταιρείας του εκθέτη
n Το μέγεθος των περιπτέρων αυτών είναι • (Α) 9m2 - 1.350€ • (Β) 12m2 - 1.700€ • (Γ) 15m2 - 2.100€

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ
n Διάθεση των χώρων της έκθεσης (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση) n Δωρεάν parking εκθετών σε ειδικό χώρο n Δωρεάν προσκλήσεις
για επισκέπτες n Αναγνωριστικά καρτελάκια εκθετών με σύστημα barcode n Δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία εμπορικών συναντήσεων “B2B”
n Εγγραφή στον Κατάλογο της έκθεσης n Δωρεάν Παροχή καροτσιών και ανυψωτικών (κλαρκ) για μεταφορά εκθεμάτων n Καθαρισμός των
περιπτέρων πριν από την έναρξη της έκθεσης (εκτός των εκθεμάτων) n Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων n Φύλαξη των χώρων της
έκθεσης από εξειδικευμένη εταιρεία Security n Πλήρως εξοπλισμένο Ιατρείο με εφημερεύοντα ιατρό n Ειδικές τιμές σε συνεργαζόμενα
ξενοδοχεία για τους εκθέτες n Δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από και προς τους παρακείμενους σταθμούς Μετρό και το αεροδρόμιο τις
μέρες λειτουργίας της έκθεσης

