
 

ParticipationFormCatalogueShow  
 

ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
ςτο “Catalogue Show” τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ «The Big 5 Saudi»  

ςτθν Σηζντα – αουδικι Αραβία, 09-12/03/2015  
 

Επωνυμία Επιχείρθςθσ: 

(Ελλθνικά)...................................................................................................................... 

(Αγγλικά)........................................................................................................................ 
 

Πλιρθσ Διεφκυνςθ: 

…..................................................................................................................................... 
ΑΦΜ:.............................................…….….     ΔΟΥ :........................................................ 

Τθλ.:.........................................................     ΦΑΞ.: ...................................................... 

Ε-mail:......................................................     www:....................................................... 
 

Δραςτθριότθτα Επιχείρθςθσ (όπωσ θα καταχωρηθεί ςτον Κατάλογο): 

(Ελλθνικά): ………………………............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………................................................. 

(Αγγλικά):…..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: 

Ονοματεπϊνυμο:............................................................................................................ 
Κινθτό:………………………………………..Τθλ. ………..…….………………........................................ 
Ε-mail:........................................................…………………………………………......................... 

 
Τπογραφι & φραγίδα 
 
 
 
 

Παρακαλώ απαντιςτε ςτο Fax.210-6746 577 ι  e-mail:chamber@arabgreekchamber.gr 

mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ “CATALOGUE SHOW”  
τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ The Big 5 Saudi – ΣΗΕΝΣΑ, 09-12/03/2015 

 
Α. ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
α) Η ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ ςτο «Catalogue Show» γίνεται μετά από τθν υποβολι του 
εντφπου ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ςυμπλθρωμζνου και υπογεγραμμζνου) ςτα 
προβλεπόμενα από το Άραβο-Ελλθνικό Επιμελθτιριο χρονικά όρια και ιςχφει μόνο με τθν 
κατάκεςθ του κόςτουσ ςυμμετοχισ. 
β) Η επιχείρθςθ κα πρζπει να διακζςει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτο ζντυπο 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία για τθν επιχείρθςθ 
χρειαςτεί και τθσ ηθτθκεί. Τθν ευκφνθ για τθν πιςτότθτα των ςτοιχείων που αναφζρονται 
ςτθν Αίτθςθ ςυμμετοχισ φζρει θ επιχείρθςθ και μόνο. 
 
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ που είναι € 600 (εξακόςια ευρϊ) ορίηεται από το Άραβο-Ελλθνικό 
Επιμελθτιριο και καταβάλλεται από τθν επιχείρθςθ εφ’άπαξ, το αργότερο μζχρι τθν 

Παραςκευι, 30 Ιανουαρίου 2015. 
 
Τρόποσ πλθρωμισ:  
Κατάκεςθ με τθν αιτιολογία ωσ Ζκτακτθ Ειςφορά για το Αραβο-Ελλθνικό Επιμελθτιριο 
ςτον  ακόλουκο λογαριαςμό με τθν παράκλθςθ να μασ αποςτείλετε μζςω φαξ το ςχετικό 
αποδεικτικό: ΑLPHA 164.00.2002.000.588 - IBAN GR 8201401640164002002000588. 
 
Β. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 
Το Άραβο-Ελλθνικό Επιμελθτιριο διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ τθσ επιχείρθςθσ όταν  
δεν ζχει καταβάλει το ςυνολικό κόςτοσ ςυμμετοχι εμπρόκεςμα. 
 
Γ . ΑΚΤΡΩΘ ΘΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΤ Α.Ε.Ε. ΣΘΝ ΕΚΘΕΘ 
Το Άραβο-Ελλθνικό Επιμελθτιριο διατθρεί το δικαίωμα  ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εν 
λόγω ζκκεςθ, εφόςον ςυντρζχουν ςπουδαίοι λόγοι κατά τθν κρίςθ του ΑΕΕ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι , αφενόσ το Άραβο-Ελλθνικό Επιμελθτιριο υποχρεοφται να ενθμερϊςει 
ζγκαιρα τισ επιχειριςεισ και να τουσ επιςτρζψει ολόκλθρο το ποςό που ιδθ ζχουν 
καταβάλει, αφετζρου οι επιχειριςεισ δεν ζχουν καμία άλλθ απαίτθςθ από το ΑΕΕ. 
 
Δ. ΑΚΤΡΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 
Η ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ από τθν επιχείρθςθ γίνεται εγγράφωσ. Εάν αυτι γίνει  ζωσ και 
τθν Παραςκευι, 06/02/2015, θ επιχείρθςθ διατθρεί το δικαίωμα διεκδίκθςθσ του 70% του 
κόςτουσ ςυμμετοχισ. Μετά το πζρασ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ, θ επιχείρθςθ 
χάνει εξϋ ολοκλιρου το δικαίωμα διεκδίκθςθσ του καταβεβλθμζνου ποςοφ. 
 
Ε. ΑΠΟΔΟΧΘ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
Με τθν υπογραφι τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ θ εταιρία αποδζχεται ανεπιφφλακτα τον 
παρόντα κανονιςμό. 
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Θζμα.: Προβολι μζςω καταχώρθςθσ ςτον κατάλογο για το ”CATALOGUE SHOW” 

    ςτθν Ζκκεςθ “The Big 5 Saudi” ςτθ Τηζντα τθσ Σαουδικισ Αραβίασ,  
09-12 Μαρτίου 2015 

 
 

Εν όψει τθσ ωσ άνω ζκκεςθσ, πρόκειται να εκτυπϊςουμε ζγχρωμο κατάλογο διαςτάςεων Α4 
κάκετο, ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, ςτον οποίο κα μπορείτε να προβλθκείτε μζςω καταχϊρθςθσ.  
Σε περίπτωςθ ενδιαφζροντοσ, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:  
(*Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ) 

 
Α) Εξωτερικό οπιςκόφυλλο- κόςτοσ € 1200.- * 
Κακαρι διάςταςθ: 21cm πλάτοσ x 29.7cm φψοσ, Επιπλζον ξάκριςμα + 0.5 cm περιμετρικά, 
Σε jpeg, pdf, tiff format, ςε υψθλι ανάλυςθ 300 dpi, CMYK 
 
Β) Σαλόνι - Κόςτοσ € 1000.-  
Κακαρι διάςταςθ: 42cm πλάτοσ x 29.7cm φψοσ, Επιπλζον ξάκριςμα + 0.5 cm περιμετρικά, 
Σε jpeg, pdf, tiff format, ςε υψθλι ανάλυςθ 300 dpi, CMYK 
 
Γ) Εςωτερικό Εξώφυλλο - κόςτοσ € 800.-* 
Κακαρι διάςταςθ: 21cm πλάτοσ x 29.7cm φψοσ, Επιπλζον ξάκριςμα + 0.5 cm περιμετρικά, 
Σε jpeg, pdf, tiff format, ςε υψθλι ανάλυςθ 300 dpi, CMYK 
 
Δ) Εςωτερικό Οπιςκόφυλλο – κόςτοσ € 700.-* 
Κακαρι διάςταςθ: 21cm πλάτοσ x 29.7cm φψοσ, Επιπλζον ξάκριςμα + 0.5 cm περιμετρικά, 
Σε jpeg, pdf, tiff format, ςε υψθλι ανάλυςθ 300 dpi, CMYK 
 
Ε) Ολοςζλιδθ καταχώρθςθ – κόςτοσ € 600.- 
Κακαρι διάςταςθ: 21cm πλάτοσ x 29.7cm φψοσ, Επιπλζον ξάκριςμα + 0.5 cm περιμετρικά, 
Σε jpeg, pdf, tiff format, ςε υψθλι ανάλυςθ 300 dpi, CMYK 
 
  
Τρόποσ πλθρωμισ: Κατάκεςθ με τθν αιτιολογία ωσ ζκτακτθ ειςφορά για το Αραβο-
Ελλθνικό Επιμελθτιριο ςτον ακόλουκο λογαριαςμό και αποςτολι ςτα γραφεία μασ του 
αποδεικτικοφ κατάκεςθσ.  

ΑLPHA 164.00.2002.000.588 - IBAN GR 8201401640164002002000588 
 
 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ, παρακαλϊ επικοινωνιςτε με τθν αρμόδια 
κα. Μαρία Α. Βεςτάρκθ - Τθλ. 210 6711 210/210 6726 882 (Εςωτ. 110) 

Φαξ.: 210-6746577/ e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 

mailto:chamber@arabgreekchamber.gr

