A. Στοιχεία Αιτητή
Όνομα Εταιρείας: ......................................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση: ........................................................................................................................................................ Τ.Κ..: …………………………………………..
Tαχυδρομική Θυρίδα: ……………………..………T.K.: ……………………… Tηλ: .............................................Φαξ.: ……………………………………………………………
Ηλ. Ταχυδρομείο: .....................................................................................................................................................................................................
Συντονιστής Συμμετοχής: ................................................................................................................ Τίτλος: ............................................................

Β. Ζητούμενος Χώρος (Ελάχιστος χώρος κράτησης 50 τ.μ)
Σημειώστε √


Χώρος μέχρι 50m2 @ €30,00/m2

_______ m2 Χ €30,00 =

ΠΟΣΟ

€



Χώρος από 51-100m2 @ €27,00/m2

_______ m2 Χ €27,00 =

ΠΟΣΟ

€



Χώρος από 101-200m2 @ €25,00/m2

_______ m2 Χ €25,00 =

ΠΟΣΟ

€



Εξωτερικός χώρος @ €12,00/m2

_______ m2 Χ €12,00 =

ΠΟΣΟ

€

Η τιμή περιλαμβάνει: Οργάνωση, ενοικίαση του χώρου, διαφήμιση, φύλαξη και καθαριότητα.

Γ. Υπηρεσίες / Παροχές
Σημειώστε √
1. Παροχή & Σύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος με μονοφασικό φορτίο μέχρι 7kw @ €70,00
2. Κρέμασμα αντικειμένων από οροφή ή/και τοιχώματα κτιρίου - €40/αντικείμενο
3. Wi-Fi / δωρεάν
Δ. Οικονομικοί Όροι
Η εταιρεία ........................................................................ δηλώνει τη συμμετοχή της στo The BIG
πραγματοποιηθεί από τις 31 Μάϊου μέχρι τις 2 Ιουνίου 2019 στους Χώρους της Κρατικής Έκθεσης.
 Ενοίκιο χώρου……………………………. ...................τμ .=
 Ενοίκιο εξωτερικού χώρου: . .........................τμ. =
Administration fee: ............................................. =
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος...............................=
Άλλες υπηρεσίες / Παροχές:..................................=
ΣΥΝΟΛΟ =
Φ.Π.Α 19% =
ΟΛΙΚΟ =
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50% =

SALE Market που θα

€..................................................
€..................................................
€50,00.........................................
€..................................................
€..................................................
€..................................................
€..................................................
€...................................................
€................................................... το υπόλοιπο 50% έως 27/05/2019

Με Επιταγή:

Αρ. Επ.: ...................................................... Τράπεζα: .......................................................

Με Έμβασμα:

στον Τραπεζικό Λογαριασμό DISPLAY ART PLC / ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡ. 0199-11-000639 /ΙΒΑΝ: CY54 0020 0199 0000 0011 0006 3900

Ζ. Δήλωση
Έχουμε μελετήσει και αποδεχόμαστε τους Όρους και Κανονισμούς Συμμετοχής της Έκθεσης «The
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δήλωσης συμμετοχής.
Όνομα :

BIG SALE Market» 2019

_________________________________________________

Υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας : ___________________________________________________________________________
Η αίτηση σας να αποσταλεί στην DISPLAY ART PLC στο info@displayartgroup.com ή στο φαξ 22485933
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την DISPLAY ART PLC στο 22485420
1

1. Δια σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής των όρων Συμμετοχής και Κανονισμών Λειτουργίας του THE BIG SALE MARKET, ο όρος «Έκθεση» αποτελεί το σύνολο του Εκθεσιακού χώρου
και των περιπτέρων που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση του.
2. Ο χώρος παραχωρείτε αποκλειστικά στον εκθέτη που αναφέρεται στο συμβόλαιο συμμετοχής. Απαγορεύεται αυστηρά η υπενοικίαση, «φιλοξενία», μεταβίβαση ή οποιαδήποτε
«εξυπηρέτηση» τρίτου.
3. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου ο Εκθέτης δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβει τελικά μέρος στην έκθεση:
Α. Το τέλος εγγραφής δεν επιστρέφεται.
Β. Οφείλει να προειδοποιήσει τους διοργανωτές τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη της Έκθεσης. Οποιαδήποτε προκαταβολή έχει δοθεί μέχρι την ημέρα αυτή χάνεται, σαν
αποζημίωση υπέρ των Οργανωτών, για τη μη εκτέλεση της συμφωνίας.
Γ. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε προειδοποίηση προς τους Οργανωτές με τον απαιτούμενο χρόνο που αναφέρεται πιο πάνω, ο Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει όλο το ποσό της
συμμετοχής.
Δ. Οι Οργανωτές στις περιπτώσεις αυτές θεωρούν το χώρο του περιπτέρου ελεύθερο και το διαθέτουν όπως αυτοί νομίζουν.
4.

Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής ο εκθέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους Κανονισμούς Συμμετοχής χωρίς καμία επιφύλαξη.

5.

Οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν οποιαδήποτε συμμετοχή ή έκθεμα ή υπηρεσία χωρίς καμία υποχρέωση να δικαιολογήσουν τη θέση τους.

6. Αν οι Οργανωτές κρίνουν αναγκαία την τροποποίηση του εκθεσιακού χώρου ή τη διαρρύθμιση των περιπτέρων για οποιαδήποτε αιτία έχουν το δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε
αλλαγή μετά από συνεννόηση με τους Εκθέτες.
7. Οι Οργανωτές έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα κατανομής των εκθεσιακών χώρων για την καλύτερη προβολή και ομαδοποίηση των εκθεμάτων καθώς και γενικής παρουσίασης της
έκθεσης. Οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν αλλαγές στο χώρο που παραχωρήθηκε, είτε ως προς τις διαστάσεις του, είτε ως προς τη θέση. Αυτό δεν θα δίνει το δικαίωμα
στον εκθέτη να αποσυρθεί ή να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση.
8. Οι Εκθέτες έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον επίσημο εργολάβο-κατασκευαστή των Οργανωτών για την ετοιμασία του περιπτέρου τους. Σε άλλη περίπτωση πρέπει να έχουν
την άδεια των Οργανωτών. Όλες οι κατασκευές πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές αισθητικής και ασφάλειας του εκθεσιακού κέντρου.
9. Οποιοδήποτε σχέδιο διακόσμησης του περιπτέρου, πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στους Οργανωτές προκειμένου να μην αλλάξει η βασική εμφάνιση και δομή του χώρου αλλά
ούτε και να ενοχλεί τους άλλους Εκθέτες. Όλες οι εργασίες, κατασκευαστικές ή / και διακοσμητικές θα πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 5 ώρες πριν την έναρξη της έκθεσης.
10. Οι Οργανωτές έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν στον Εκθέτη το χώρο του δύο μέρες νωρίτερα από την έναρξη της Έκθεσης.
11. Οι Εκθέτες έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τo χώρο τους στην κατάσταση που τον παρέλαβαν.
12. Διαφημίσεις εκτός των περιπτέρων δεν επιτρέπονται. Απαγορεύεται η διανομή διαφημιστικού υλικού των Εκθετών στους διαδρόμους στους γύρω χώρους της έκθεσης όπως και στην
είσοδο της.
13. Η παρουσίαση εκθεμάτων με τη χρήση ραδιομαγνητοφώνων, βίντεο, προβολών κλπ. θα γίνεται σε χαμηλή ένταση ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι Εκθέτες. Σε αντίθετη περίπτωση
οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα έναντι των Εκθετών να λύσουν το συμβόλαιο συμμετοχής.
14. A. H εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει/αναβάλει την έκθεση αν η ίδια κρίνει ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να διοργανωθεί και οφείλει να ενημερώσει τους εκθέτες
τουλάχιστον 4 βδομάδες πριν τη διεξαγωγή της. Σε τέτοια περίπτωση η εταιρεία επιστρέφει το καταβληθέν ποσό στους εκθέτες. Β. Στην περίπτωση που η Έκθεση δεν πραγματοποιηθεί
ή ήθελε διακοπεί ή μεταβληθεί ο χαρακτήρας της από οποιανδήποτε ανωτέρα βία, σεισμό, πλημμύρες, πόλεμο ή πυρκαγιά ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε
ενέργεια των Οργανωτών, συμφωνείται ότι οι Εκθέτες καμία αξίωση ή απαίτηση έχουν όσον αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή καταβληθέντος ποσού.
15. Οι ώρες και μέρες λειτουργίας της έκθεσης καθορίζονται από τους Οργανωτές που έχουν το δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή.
16. Οι πωλήσεις των προϊόντων θα γίνονται απευθείας από τους συμμετέχοντες εκθέτες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι διοργανωτές δεν θα έχουν οιανδήποτε
ευθύνη η οποία μπορεί να προκύψει από τις συναλλαγές-πωλήσεις των προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν στο The Big Sale Market.
17. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση εκθεμάτων από το χώρο της έκθεσης πριν από τη μέρα και ώρα λήξης της έκθεσης χωρίς τη συγκατάθεση των Οργανωτών.
18. Το κόστος μετακίνησης των εκθεμάτων προς και από το χώρο της έκθεσης καθώς και η διακόσμηση του περιπτέρου επιβαρύνουν τον Εκθέτη, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει
γ’ αυτό μείωση του κόστους του περιπτέρου.
19. Οι Οργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιανδήποτε ασφάλιση εκθεμάτων. Οι Εκθέτες πρέπει να καλυφθούν με δικά τους ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου. Για
τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες και γενικά κάθε ζημιά σε βάρος προσώπων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εμπορευμάτων δεν μπορεί να καταλογισθεί σε βάρος των Οργανωτών. Ο Οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης και έχει μόνο τις συνηθισμένες υποχρεώσεις του εκμισθωτή.
20. Οι Εκθέτες είναι υποχρεωμένοι με το τέλος της έκθεσης όπως μετακινήσουν άμεσα τα εκθέματα τους από το χώρο της έκθεσης καθώς επίσης και τα υλικά της διακόσμησης του
περιπτέρου τους. Σε διαφορετική περίπτωση ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα μετακίνησης και αποθήκευσης των εκθεμάτων με δαπάνες των Εκθετών.
21. Οι Εκθέτες καθώς και το προσωπικό που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τους κανονισμούς και όρους συμμετοχής.
22. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε σύγκρουση προκύψει θα αντιμετωπίζεται υπό την αποκλειστική
δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

