
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. 

ΠΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΗΛ FAX ΑΦΜ ΔΟΥ 

ΕΜΑIL 

 

WEBSITE 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΟ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (με λατινικούς χαρακτήρες όπως θα κοπεί στο τιμολόγιο) info@kye.com.gr 

ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ 

 

ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ 

Παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά τον κλάδο που δραστηριοποιείστε και τι 

προϊόντα/υπηρεσίες παρέχετε: (στην αγγλική γλώσσα) 

 

Με την υπογραφή της Δήλωσης αυτής, βεβαιώνω ότι δέχομαι τους όρους συμμετοχής και επιθυμώ να 

συμμετάσχω στην Greek Nordic Digital Trade Week με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με κόστος 

συμμετοχής 350,00€ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω τιμολόγησης από Μεγάλη Βρετανία), το οποίο δεσμεύομαι 

να αποδώσω με νόμιμο τρόπο στην εταιρεία διοργάνωσης της Έκθεσης RECO EXPORTS. Τέλος, γνωρίζω ότι 

σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μου, το ανωτέρω ποσό δεν επιστρέφεται. 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

 

 

(υπογραφή / σφραγίδα) 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.1. Η συμμετοχή στην  Greek Nordic Digital Trade Week εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν 

υπογραφής του παρόντος και της ολοσχερούς καταβολής του προκαθορισμένου 

ποσού που αναφέρεται στη πρόσκληση συμμετοχής.  

1.2. Την ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα και την ορθότητα των στοιχείων που 

αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση συμμετοχής καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο, φέρει  η επιχείρηση που συμπληρώνει την αίτηση. 

1.3. Το κόστος συμμετοχής στην  Greek Nordic Digital Trade Week ανέρχεται σε  

350,00€ 

και καταβάλλεται από την επιχείρηση σε τραπεζικό λογαριασμό της RECO EXPORTS στην 

Ελλάδα.  

1.4. Τρόπος πληρωμής: 50% εντός 5 ημερών από την υπογραφή του παρόντος και 50% 

μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020  

Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον καταθέτη. 

Η δε τιμολόγηση θα γίνει από τη Μεγάλη Βρετανία και δε φέρει Φ.Π.Α. 

2. ΠΑΡΟΧΕΣ  

Το παραπάνω κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:  

✓ Δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την προβολή των εταιρειών που 

θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση και εξατομικευμένη σελίδα ανά εταιρεία για 

προσθήκη προϊόντων 

✓ Πλήρη εξαγωγική υποστήριξη βάσει 8 Βημάτων 

✓ Διαγνωστικό εξαγωγικής ετοιμότητας 

✓ Ανάλυση αγοράς / WEBINARS / Εκπαίδευση 

✓ Εξατομικευμένη συμβουλευτική εισόδου στην αγορά 

✓ Εξατομικευμένη πλήρη ανάλυση ευκαιριών και προσδοκιών για τρία προϊόντα 

ανά εταιρεία (τάσεις, ανταγωνισμό, τιμές αγοράς, βέλτιστο τρόπο διείσδυσης) 

✓ Αποστολή δειγμάτων πριν από τις online συναντήσεις 

✓ 3 online στοχευμένες εξατομικευμένες συναντήσεις ανά εταιρεία  

✓ Εξατομικευμένη συμβουλευτική μετά τις συναντήσεις.  

✓ 12μηνη αποθήκευση εμπορευμάτων για πώληση σε νέους πελάτες 

✓ Φιλτραρισμένη και επικαιροποιημένη βάση δεδομένων με 150 Σκανδιναβούς 

διανομείς 

✓ Προβολή εκδήλωσης σε ΜΜΕ Σκανδιναβίας  



 

Στις παραπάνω παροχές δεν περιλαμβάνονται: 

✓ Τα κόστη μεταφοράς από τον αποθηκευτικό χώρο στην Σουηδία προς τα τελικά 

σημεία πώλησης στις πέντε Σκανδιναβικές χώρες. Τα κόστη ποικίλουν από 3€-12€ 

ανά δέμα αναλόγως του προορισμού και θα προκαταβάλλονται πριν την 

αποστολή των προϊόντων στον τελικό πελάτη. 

✓ Υποστήριξη Ανάπτυξης Εξαγωγών, μέσω Ανάπτυξης περαιτέρω καναλιών, 

Branding και Merchandising.  

✓ Η εκτύπωση φυλλαδίων ή ενημερωτικού υλικού ανά εταιρεία 

3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Η RECO EXPORTS διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν έχει 

εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής.  

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

4.1. Η RECO EXPORTS διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της στην έκθεση, 

εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση της. Στην περίπτωση 

αυτή, η RECO EXPORTS θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει έγκαιρα και 

εγγράφως τους συμμετέχοντες, επιστρέφοντάς τους το συνολικό ποσό που ήδη έχουν 

καταβάλει, ο δε Εκθέτης-συμμετέχων αναγνωρίζει στο εξής ότι δεν έχει καμία άλλη 

απαίτηση ή αξίωση από την RECO EXPORTS.  

4.2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της μόνο κατόπιν 

υποβολής στην RECO EXPORTS γραπτού αιτήματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 

υπογραφή της αίτησης συμμετοχής.  

Στην περίπτωση αυτήν η  RECO EXPORTS θα επιστρέψει την καταβληθείσα προκαταβολή. 

Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής ισοδυναμεί με μη 

επιστροφή του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί. 

ΔΗΛΩΣΗ: Με την υπογραφή της αίτησης & όρων συμμετοχής, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 

τα ανωτέρω. Τυχόν διαφορές που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία και 

αφορούν στην ερμηνεία ή στην εκτέλεση της ή και τα δύο, επιλύονται από τα Δικαστήρια 

της Μ.Βρετανίας 


