ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Σθμειϊςτε το/α όνομα/τα των ατόμων που κα εκπροςωπιςουν τθν εταιρία / το φορζα (αγγλικά όπωσ ςτθν αςτυνομικι
ταυτότθτα):
Κλάδοσ Δραςτθριότθτασ (αγγλ.):
Σθμειϊςτε τον αρικμό των δωματίων που κα χρειαςτείτε:
Παρακαλοφμε όπωσ ςθμειϊςετε με Χ το πακζτο τθσ ςυμμετοχισ ςασ:
Περίπτωςη Β:
□
Περίπτωςη Α:
□
Κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτο Φόρουμ
Κόςτοσ ςυμμετοχισ
3 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο
ςτο Φόρουμ
Smolninskaya 4*
1.600,00€ πλζον ΦΠΑ
Ζκδοςθ Βίηασ
Μετακινιςεισ όλεσ τισ θμζρεσ από/προσ
τα ξενοδοχεία ςτο Φόρουμ και ςτο
αεροδρόμιο*

Περίπτωςη Γ:
□
Κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτο Φόρουμ
3 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο
Moskva 4*
Ζκδοςθ Βίηασ
Μετακινιςεισ όλεσ τισ θμζρεσ από/προσ
τα ξενοδοχεία ςτο Φόρουμ και ςτο
αεροδρόμιο*

2.450,00€ πλζον ΦΠΑ

2.750,00€ πλζον ΦΠΑ

* Οι μετακινήςεισ από και προσ το αεροδρόμιο θα αφοροφν τισ παρακάτω πτήςεισ από Αθήνα και Θεςςαλονίκη αντίςτοιχα ή ςτην
περίπτωςη που οι πτήςεισ επιλογήσ άφιξησ/αναχώρηςησ είναι ςε παρόμοιο χρονικό πλαίςιο:
1. TK01842
2. TK00401
3. TK00402
4. ΤΚ01841

23 MAY ATH IST 0600 0720
23 MAY IST LED 1055 1415
26 MAY LED IST 1515 1845
27 MAY IST ATH 0100 0220

1. S74662 23 MAY SKG LED 1405 1725
2. SU 013 26 MAY LED SVO 1205 1325
3. SU2124 26 MAY SVO SKG 1620 1950

Σρόποσ πληρωμήσ:
Με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ κατατίκενται ςε ζναν από
τουσ παρακάτω λογαριαςμοφσ τθσ ΔΕΘ – HELEXPO, το 100% του κόςτουσ ςυμμετοχισ:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ: IBAN: GR40 0110 2230 0000 2234 7030 060
SWIFT:ETHNGRAA
ALPHA BANK: IBAN: GR74 0140 7070 7070 0232 0000 394
SWIFT:CRBAGRAAXXX
ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ: IBAN: GR16 0172 2020 0052 0200 2162 792
SWIFT: PIRBGRAA

Ερωτηματολόγιο Εμπορικοφ Επιςκέπτη
Για να γίνει αποδεκτι θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςασ και προκειμζνου να διενεργθκεί
θ απαραίτθτθ ζρευνα για τον προγραμματιςμό των επιχειρθματικϊν
ςυναντιςεων, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί το ςυνθμμζνο on-line ερωτθματολόγιο
ςτα
αγγλικά.
Πατιςτε
για
να
το
κατεβάςετε:
https://goo.gl/forms/KF747y9xJoHn6shz2

Με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ
αυτισ
βεβαιϊνουμε
ότι
επικυμοφμε να ςυμμετάςχουμε
ςτθν παραπάνω επιχειρθματικι
αποςτολι και αποδεχόμαςτε
όλουσ τουσ όρουσ τθσ διλωςθσ
ςυμμετοχισ.
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

υπογραφι/ςφραγίδα
Ημερομθνία:

Διοργάνωςη:

Με την υποςτήριξη:

ε ςυνεργαςία
με:
Τπό τον ςυντονιςμό:

Όροι υμμετοχήσ
1. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ κα καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια, προκειμζνου το Πρόγραμμα τθσ Επιχειρθματικισ Αποςτολισ να τθρθκεί.
Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μερικϊσ ι πλιρωσ το Πρόγραμμα τθσ Επιχειρθματικισ Αποςτολισ ςε
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο, χωρίσ οι ςυμμετζχοντεσ ς' αυτιν να ζχουν ζναντι τθσ
ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ καμία αξίωςθ ι απαίτθςθ για αποηθμίωςθ από οιαδιποτε τυχόν ηθμία, απϊλεια ι βλάβθ οφτε για τθν αναηιτθςθ
εξόδων και δαπανϊν ςτισ οποίεσ τυχόν να ζχουν υποβλθκεί.
Ανάκλθςθ τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ για τουσ ανωτζρω λόγουσ δεν επιτρζπεται.
2. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ, θ οποία πρζπει να κοινοποιθκεί με ζγγραφθ διλωςθ προσ τθ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, ο
ςυμμετζχων κα πρζπει να καταβάλλει το ςφνολο του Κόςτουσ Συμμετοχισ, εφόςον θ διλωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ περιζλκει ςτθ
ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ εντόσ τριϊν (3) εβδομάδων από τθν ζναρξθ τθσ Επιχειρθματικισ Αποςτολισ τθν 02.05.2018. Σε περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ωσ άνω διλωςθ περιζλκει ςτθ ΔΕΘ ςε διάςτθμα που υπερβαίνει τισ παραπάνω τρεισ εβδομάδεσ, ο ςυμμετζχων κα καταβάλλει
ςτθ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ το 50% του Κόςτουσ Συμμετοχισ.
Επιςθμαίνεται, ότι ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ θ ΔΕΘ διατθρεί το δικαίωμα να αποκλείςει το ςυμμετζχοντα από ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ
επιχειρθματικζσ αποςτολζσ.
Τα παραπάνω οφειλόμενα ποςά αποδίδονται από τθ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ ςτο ςυμμετζχοντα, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ΔΕΘ-HELEXPO
ΑΕ μπορζςει να αντικαταςτιςει εγκαίρωσ και με τθ ςυμμετοχι του ςυγκεκριμζνου ςυμμετζχοντοσ με άλλθ ςυμμετοχι του ιδίου
επιχειρθματικοφ κλάδου.
3. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςτθ ματαίωςθ ι ςτθν αναβολι τθσ Επιχειρθματικισ Αποςτολισ ι τθ ςυμμετοχι του
ςυμμετζχοντοσ ς' αυτιν, οποιαδιποτε ςτιγμι, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) εάν θ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ κεωρεί ότι υφίςταται ςθμαντικόσ κίνδυνοσ για τθν προςωπικι αςφάλεια, υγεία και τθν περιουςία οιουδιποτε
προςϊπου,
β) δεν επιτευχκεί επαρκισ αρικμόσ ςυμμετεχόντων. Ωσ ανεπαρκισ αρικμόσ ςυμμετεχόντων κεωρείται λιγότεροι των 10 ςυμμετεχόντων,
γ) ο ςυμμετζχων παραβιάςει οποιουςδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ κακϊσ και εάν ο ίδιοσ ι οποιοςδιποτε υπάλλθλοσ, ςτζλεχοσ
ι προςτθκείσ του ςυμμετάςχει ςε οποιαδιποτε ςυμπεριφορά ι δραςτθριότθτα που μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο ι να βλάψει τθν φιμθ
ι/και και τθν υπόλθψθ, τουσ επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ τθσ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ.
δ) εάν ο ςυμμετζχων βρίςκεται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό,
αναςτολι εργαςιϊν ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ κατά
περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ ι κινικθκε εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ,
εκκακάριςθ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία
προβλεπόμενθ από τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και διατάξεισ.
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ ι αναβολισ τθσ Επιχειρθματικισ Αποςτολισ ι τθσ ςυμμετοχισ του ςυμμετζχοντοσ ς' αυτι, ο ςυμμετζχων
ςυμφωνεί ανεπιφφλακτα ότι θ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δεν κα ζχει καμία ευκφνθ ζναντι του ςυμμετζχοντοσ και ότι ο ςυμμετζχων δεν κα ζχει
καμία αξίωςθ ι απαίτθςθ ζναντι τθσ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ για τθν αποκατάςταςθ οιαδιποτε ηθμίασ, απϊλειασ ι βλάβθσ ι τθν καταβολι
οιαςδιποτε δαπάνθσ ι εξόδου. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δθλϊνει ότι κα καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν επιςτροφι του
καταβλθκζντοσ Κόςτουσ Συμμετοχισ, εκτόσ από τυχόν δαπάνζσ και ζξοδα, τα οποία ζχουν ιδθ καταβλθκεί, ςυμπεριλαμβανομζνων
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ζξοδα και δαπάνεσ προσ τρίτα πρόςωπα, ζξοδα ακφρωςθσ κλπ.
4. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δεν κα ζχει καμία ευκφνθ ζναντι του ςυμμετζχοντοσ ςε περίπτωςθ γεγονότων ανωτζρασ βίασ, δθλαδι
απρόβλεπτων και αναπότρεπτων ςυνκθκϊν που εκφεφγουν των προβλζψεων και του ελζγχου τθσ. Γεγονότα ανωτζρασ βίασ, ενδεικτικά,
ςυνιςτοφν κεομθνίεσ, φυςικζσ καταςτροφζσ, πλθμμφρεσ, ςειςμοί, πυρκαγιζσ, επιβολι ςτρατιωτικοφ νόμου, πολεμικι ςφρραξθ, εμπάργκο
κλπ. Σε περίπτωςθ γεγονότων ανωτζρασ βίασ θ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δικαιοφται να παρακρατιςει και να αναηθτιςει οποιεςδιποτε δαπάνεσ
και ζξοδα, τα οποία ζχουν ιδθ καταβλθκεί ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ζξοδα και δαπάνεσ προσ τρίτα
πρόςωπα και ζξοδα ακφρωςθσ.
5. Ο ςυμμετζχων ςυναινεί ρθτά και ανεπιφφλακτα ςτθν γνωςτοποίθςθ από τθ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ προσ το Roscongress Foundation των
προςωπικϊν και εταιρικϊν ςτοιχείων του ςτο όνομα και για λογαριαςμοφ του ςυμμετζχοντοσ, τα οποία κα ςυλλζξει θ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ
ςτα πλαίςια διοργάνωςθσ τθσ Επιχειρθματικισ Αποςτολισ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του ςυμμετζχοντοσ για άλλεσ υπθρεςίεσ,
εκδθλϊςεισ, επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ, ςεμινάρια, ςυνζδρια, εκκζςεισ και λοιπζσ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ εξαγωγϊν που οργανϊνονται
ι προωκοφνται από το Roscongress Foundation. Ο ςυμμετζχων ςυναινεί, επίςθσ, ςτθ χριςθ των ωσ άνω ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςε
ενςϊματθ ι θλεκτρονικι μορφι (ςυμπεριλαμβανομζνου και του γεγονότοσ τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν Επιχειρθματικι Αποςτολι) με ςκοπό
τθν προϊκθςθ και τθν ενθμζρωςθ μελλοντικϊν επιχειρθματικϊν αποςτολϊν.
6. Ο ςυμμετζχων ςυναινεί και ςυμφωνεί ότι θ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ μπορεί να παραχωριςει ςτο όνομα και για λογαριαςμό του ςτο
Roscongress Foundation τθ μθ αποκλειςτικι, αμεταβίβαςτθ, και χωρίσ αμοιβι άδεια χριςθσ του εμπορικοφ του ςιματοσ, τθσ εταιρικισ
του επωνυμίασ και του διακριτικοφ του τίτλου ςε κάκε είδουσ υλικό ςε ενςϊματθ ι θλεκτρονικι μορφι που αφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ
Επιχειρθματικι Αποςτολι. Επιπλζον, ο ςυμμετζχων ςυναινεί και ςυμφωνεί ότι θ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ μπορεί να παραχωριςει ςτο όνομα και
για λογαριαςμό του ςτο Roscongress Foundation τθ μθ αποκλειςτικι, αμεταβίβαςτθ, και χωρίσ αμοιβι άδεια χριςθσ των κάκε είδουσ
εικόνων του και απεικονίςεων που τον αφοροφν (ςυμπεριλαμβανομζνων και φωτογραφιϊν) και οποιοδιποτε δικαίωμα πνευματικισ και
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ του ςυμμετζχοντοσ που ςχετίηονται με τθν Επιχειρθματικι Αποςτολι, ςε οιαδιποτε μορφι και εάν βρίςκονται
αυτά, ενςϊματθ ι θλεκτρονικι, με ςκοπό τθν παροχι πλθροφοριϊν και τθν προϊκθςθ μελλοντικϊν επιχειρθματικϊν αποςτολϊν και τθν
προϊκθςθ του Roscongress Foundation μζςω και του παγκόςμιου ιςτοφ.
7. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δεν κα ευκφνεται, οφτε υπζχει ευκφνθ να αποηθμιϊςει τον ςυμμετζχοντα ι οποιονδιποτε τρίτο εξ αιτίασ ηθμίασ,
ατυχιματοσ ι βλάβθσ, που μπορεί να προκλθκεί άμεςα ι ζμμεςα ςε πρόςωπα, εμπορεφματα, εκκζματα, εκκεςιακό υλικό κλπ ςε ςχζςθ
με τθ ςυμμετοχι του ςτθν Επιχειρθματικι Αποςτολι. Δεν ευκφνεται, επίςθσ, για τυχόν κλοπζσ και απϊλειεσ εισ βάροσ του ςυμμετζχοντα
ι οποιουδιποτε τρίτου προςϊπου, ι εμπορευμάτων, εκκεμάτων, εκκεςιακοφ υλικοφ κλπ, κακϊσ και για καταςτροφζσ από πυρκαγιζσ ι
φυςικά φαινόμενα. Γι' αυτό και θ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ ςυνιςτά ςτο ςυμμετζχοντα να προβεί ςτθν αςφάλιςθ όλων των προςϊπων και
ςτελεχϊν του που κα ςυμμετζχουν ςτθν Επιχειρθματικι Αποςτολι.
8. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει, ςυμπλθρϊςει ι καταργιςει μονομερϊσ οποιονδιποτε από τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ. Οιαδιποτε τροποποίθςθ και μεταβολι αυτϊν κα υπεριςχφει των τυχόν προγενζςτερων ςυμφωνιϊν μεταξφ τθσ ΔΕΘ-HELEXPO
ΑΕ και του ςυμμετζχοντοσ και κα είναι πλιρωσ δεςμευτικι για τον ςυμμετζχοντα.
9. Αποκλειςτικά αρμόδια για τθν επίλυςθ τυχόν διαφορϊν μεταξφ τθσ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και του ςυμμετζχοντοσ είναι τα Δικαςτιρια τθσ
Θεςςαλονίκθσ και εφαρμοςτζο είναι το Ελλθνικό Δίκαιο.

