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Ανακοίνωζη – Εκδήλωζη ενδιαθέρονηος
Τν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ

23η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεζη «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΘΡΑΚΗ 2015»
20-22 Νοεμβρίοσ 2015
ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθό Κέληξν Κνκνηελήο
Η θεηηλή έθζεζε, κε ζπλδηνξγαλωηέο ηε Γ.Δ.Θ.–HELEXPO A.E., ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη ην Γηεζλέο Δθζεζηαθό Κέληξν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο
ΓΔΚΑΜΑΘ, ζηελ Κνκνηελή, κε κηα λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή [θόζηνο ζπκκεηνρήο 30,00
επξώ πιένλ ΦΠΑ/η.κ. ζε ζηεγαζκέλν ζηαλη κε εμνπιηζκό θαη Γηθαίωκα Δγγξαθήο εθζέηε 50
επξώ πιένλ ΦΠΑ] , είλαη κηα αμηόπηζηε επηινγή γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα
πξνβάινπλ ηα πξνϊόληα ηνπο ελ κέζω θξίζεο, αμηνπνηώληαο ηελ εθζεζηαθή ηερλνγλωζία θαη
εκπεηξία ηεο Γ.Δ.Θ. –HELEXPO A.E.
Τν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ηωλ
ππεξεζηώλ ηνπ, εληζρύεη θαη ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηωλ κειώλ ηνπ θαη παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξαπάλω έθζεζε ε π ι δ ο η ώ ν η α ς ην 50% ηοσ
κόζηοσς ενός stand 12 ηεηραγωνικών μέηρων [πνπ ζα δηαζέηεη ην βαζηθό εμνπιηζκό] .
Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής
Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηωλ εηαηξηώλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο
ηνπ Β.Δ.Θ., ζηην οποία θα ηηρηθεί ασζηηρά η ζειρά προηεραιόηηηας, είλαη:
 ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
 λα έρεη εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2015
 λα ζπκπιεξωζεί θαη λα απνζηαιεί ε δήιωζε ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ.
 λα γίλεη θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΘ-HELEXPO A.E. ηνπ πνζνύ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ επηζπλαπηόκελε δήιωζε ζπκκεηνρήο
 λα απνζηαιεί αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ. [ηο
οποίο θα αποηελεί αποδεικηικό προηεραιόηηηας ζσμμεηοτής].
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα επηθνηλωλνύλ κε ην
Γξαθείν Γεκνζίωλ Σρέζεωλ ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθωλν επηθνηλωλίαο 2310 271708, email :
public@veth.gov.gr
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