
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

EQUIP’HOTEL 

Paris, Porte de Versailles, 11-15/11/2018 

 

 

Η Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού εξοπλισμού «EQUIP’HOTEL»  
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Θεωρείται η μεγαλύτερη στην 
Ευρώπη για προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογία γύρω από τη 
βιομηχανία φιλοξενίας (HORECA). 

Κατά την προσεχή EQUIP’HOTEL  οι διοργανωτές διατηρούν το 
διαχωρισμό του εκθεσιακού χώρου σε 5 ενότητες, 30 και πλέον 
επιχειρησιακών τομέων για την κάλυψη όλων των αναγκών του 
τομέα HORECA:  

1. Bar, παγωτό, ποτό, τρόφιμα 

2. art de la table, διακόσμηση, φωτισμός, ξενοδοχειακές αλυσίδες 

3. έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 

4. τεχνολογία, χώροι αναψυχής 

5. δομικά υλικά, αρχιτεκτονικά, μελετητικά γραφεία, χώροι 
εκγύμνασης και ευεξίας, μπάνιο, οικιακή ένδυση κλπ.  

Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης, όπως ο χώρος όπου προβάλλονται κατόπιν 
επιλογής τα πιο δημιουργικά και σύγχρονα προϊόντα και σχέδια 
από το τμήμα επίπλων & διακοσμήσεων. Ακόμη, στις παράλληλες 
εκδηλώσεις που πρόκειται να επαναληφθούν, προβλέπονται το 
studio and architects club, bar lounge, chef’s stories – chef’s 
restaurant – όλες εκδηλώσεις που έχουν στόχο την ανάδειξη κάθε 
καινούργιας τάσης, προιόντος ή και υπηρεσίας στους αντίστοιχους 
τομείς. Η προσπάθεια αυτή των οργανωτών, καθιστά τη 
διοργάνωση ως μια από τις πιο έγκυρες του χώρου και 
πραγματικά το σημείο συνάντησης που πρέπει να επιδιώξουν οι 
επαγγελματίες για την χρονιά. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση ανέρχεται σε 425 € /τ.μ. πλέον 
registration fee, πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει : 

 ενοίκιο χώρου 

 κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand  

 αποστολή στην έκθεση, επιστροφή και ασφάλιση των 
εκθεμάτων 

 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου  

 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της 
Έκθεσης  

 

 

Πληροφορίες 

ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

T: +30 210 3355731 

s.giannopoulou@enterprisegreece.gov.gr 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

425 €/ τ.μ. πλέον registration fee 

πλέον  Φ.Π.Α 

360 €/ τ.μ. πλέον  Φ.Π.Α (χωρίς μεταφορά) 

320 €/ τ.μ. πλέον  Φ.Π.Α (χωρίς κατασκευή) 

270 €/ τ.μ. πλέον  Φ.Π.Α (χωρίς κατασκευή & 
μεταφορά) 

780 €/ τ.μ. πλέον  Φ.Π.Α (με το Πρόγραμμα 
«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ») 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέχρι   

10 Ιουλίου 2018  

και μετά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα χώρου 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Από 15.10 έως 26.10.2018   

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.equiphotel.com 

mailto:s.giannopoulou@enterprisegreece.gov.gr


 

 

Σημειώνεται ότι το κόστος συμμετοχής, με το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» 
(https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3708), ενδέχεται να διαφοροποιηθεί  - αν και όχι 
σημαντικά -  ανάλογα με τα τελικά κόστη που θα δημιουργηθούν απολογιστικά, κυρίως όσο αφορά τη μεταφορά 
εκθεμάτων. 

 
Σημείωση  που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων: 

Λόγω του όγκου των εκθεμάτων, σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μέγιστο  όγκου  για την μεταφορά αναλόγως των 
τετραγωνικών μέτρων της συμμετοχής και σε  περίπτωση μεγαλύτερου όγκου η βάρους των εκθεμάτων από το 
προβλεπόμενο (ανά τμ),   το επιπλέον κόστος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια εταιρεία μεταφορών  θα βαρύνει 
την εταιρεία σας. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν μαζί με την αίτηση  συμμετοχής τους προκαταβολή 50% του συνολικού  
κόστους συμμετοχής με βάση τα αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα,  με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό: 
 
ALPHA BANK 
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400 
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE 

Παρακαλούμε επίσης να μας διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, στο οποίο να 
αναφέρεται οπωσδήποτε το όνομα της Έκθεσης  που αφορά, καθώς και η επωνυμία της επιχείρησης.  

Η δέσμευση του χώρου κάθε εταιρείας γίνεται μόνο μετά από την εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί 
στην προκαταβολή και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του χώρου ενώ επιστρέφεται σε περίπτωση 
ακύρωσης, μόνο εφόσον ο χώρος αυτός διατεθεί σε άλλη εταιρία. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά 
την παραλαβή του σχετικού συμβολαίου από τους οργανωτές. Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω θα πρέπει να τηρηθούν 
καθώς δεν υπάρχει ενιαίος χώρος εθνικής συμμετοχής ο οποίος διατίθεται από τον Οργανισμό, αλλά ο χώρος για 
κάθε εκθέτη συμφωνείται χωριστά με τους οργανωτές, για κάθε συμμετοχή. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε συμπληρωματική 
πληροφορία 

 
 
 
 
 
 
Τέτη Περισσάκη  
Υπεύθυνη Τομέα 
Διεθνών Εκθέσεων Καταναλωτικών Προϊόντων 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3708

