AgroExpo 2019
3η Α ΓΡ ΟΤΙ ΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕ ΡΑΠΕΤ ΡΑ Σ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

9 - 12 ΜΑΪΟΥ 2019

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ:

.....................................................................................................................................
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (τύπου παγόδας):
ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ: (ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ)
ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ 2 ΟΨΕΙΣ: 60€/m2

ΑΠΛΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ 1 ΟΨΗ: 50€/m2

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ: (ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ 3 ΟΨΕΙΣ: 70€/m2

ΜΕΣΑΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ 2 ΟΨΕΙΣ: 60€/m2

ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ: (ΦΥΤΩΡΙΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ)
ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ 3 ΟΨΕΙΣ: 70€/m2
ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ: (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
ΑΠΛΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ 1 ΟΨΗ: 50€/m2

ΜΕΣΑΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ 2 ΟΨΕΙΣ: 60€/m2
Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Η κατασκευή των περιπτέρων γίνεται από πάνελ pvc µε επικάλυψη δερµατίνης χρώµατος µπεζ. Σε κάθε περίπτερο περιλαµβάνεται
µετώπη µε την επωνυµία του εκθέτη, µοκέτα καινούρια elea vel, παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, µια πρίζα σούκο 500watt,
1 σποτ 100watt ανά 3τ.µ. καθώς και υπηρεσίες καθαριότητας.

ΖΩΝΗ: Συµπληρώστε µε Χ
Α. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Β. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γ. ΦΥΤΩΡΙΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:
ΜΙΣΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 5m X 2,5m (12.5m2)
περιλαµβάνει 1 τραπέζι, 3 καρέκλες,
4 ράφια, 1 counter, 1 σκαµπό
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 5m Χ 5m (25m2)
περιλαµβάνει 2 τραπέζια, 6 καρέκλες, 8 ράφια
2 counter, 2 σκαµπό

Νο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: .............. Τ.Μ.:.................. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.:................ ΣΥΝΟΛΟ:................

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: περιλαµβάνει 1 οµπρέλα, 1 τραπέζι, 2 καρέκλες
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.: 20€/m2

Τ.Μ. ...........................................ΣΥΝΟΛΟ.............................................

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ AGROEXRO 2019
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.3. Ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τον εκθεσιακό χώρο µια
µέρα µετά το τέλος της έκθεσης, στην ίδια κατάσταση στην οποία τον
παρέλαβε. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν φθορές ή ζηµιές, ο εκθέτης
υποχρεούται να καταβάλει αποζηµίωση.
3.4. Η κατασκευή των εκθετήριων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει
εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε είναι τύπου παγόδας είτε είναι σε υπαίθριο
χώρο. Ο εκθετήριος χώρος πρέπει να είναι στελεχωµένος από προσωπικό
του εκθέτη και να περιλαµβάνει εκθέµατα µόνο µε προϊόντα που έχουν
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΚΘΕΜΑΤΑ
δηλωθεί στην αίτηση συµµετοχής. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωµα να
2.1. Η έκθεση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που έχουν άµεση
αφαιρέσει τυχόν εκθέµατα που δεν συµµορφώνται µε τους κανονισµούς
σχέση µε τον πρωτογενή τοµέα και την αγροτική δραστηριότητα. Ο διοργανωτής
και τους όρους της έκθεσης ή που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του
έχει το δικαίωµα επιλογής επιχειρήσεων µε βάση την κρίση του για τη δυνατότητα εκθέτη,
συµµετοχής ή όχι ενός εκθέτη του οποίου το εύρος των δραστηριοτήτων του δεν
2.4 Ο εκθέτης έχει το δικαίωµα διανοµής έντυπου διαφηµιστικού υλικού
συνάδει µε το βασικό αντικείµενο της έκθεσης, εκτός αν εξυπηρετεί το γενικό
των προϊόντων του µόνο στον εκθεσιακό του χώρου και όχι σε άλλο σηµείο.
συµφέρον της έκθεσης.
Απαγορεύται επίσης η προώθηση και η διαφήµιση προϊόντων που δεν
2.2. Η συµµετοχή στην έκθεση θεωρείται έγκυρη µε την υπογραφή του παρόντος
σχετίζονται µε το αντικείµενο δραστηριότητας του.
συµφωνητικού καθώς και µε την κατάθεση προκαταβολής του 40% της συνολικής 3.5. Τα εκθέµατα θα πρέπει να τοποθετούνται µόνο εντός του µισθωµένου
χρέωσης, Το υπόλοιπο 60% καταβάλλεται τουλάχιστον 2 µέρες πριν την έναρξη
χώρου, χωρίς να παρενοχλούν τους γειτονικούς χώρους, είτε ακουστικά
της έκθεσης, Σε περίπτωση µη εξόφλησης του υπόλοιπου χρηµατικού ποσού 2
είτε οπτικά και χωρίς να ενοχλούν τη διεύλεση του κοινού. Σε περίπτωση
µέρες πριν την έναρξη της έκθεσης, αυτό συνεπάγεται αυτόµατη ακύρωση της
παράβασης, ο διοργανωτής µπορεί, εφόσον ο εκθέτης δεν συµµορφωθεί
συµµετοχής της επιχείρησης χωρίς επιστροφή της προκαταβληθείσας προκαταµε την πρώτη παρατήρηση, να αποβάλει τον εκθέτη από τον χώρο, χωρίς
βολής.
δικαίωµα αποζηµίωσης.
2.3. Η θέση και η έκταση του εκθεσιακού χώρου καθορίζεται µε βάση το παρόν
3.6 Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί να πλαισιώσει µε µουσική ή να
συµφωνητικό. Ο διοργανωτής είναι σε θέση να κάνει ανακατανοµή των θέσεων
αναπαράγει έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, είναι υποχρεωµένος να
χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης για τον εκθέτη, καθώς επίσης να αλλάξει το µέγεθος διαθέτει την αντίστοιχη γραπτή άδεια από την Α.Ε.Π.Ι. ή από οποιοδήποτε
του εκθετήριου χώρου µε την ανάλογη µείωση ή αυξηση του κόστους ενοικίασης
άλλο οργανισµό Πνευµατικώ Δικαιωµάτων χρειαστεί. Ο διοργανωτής δεν
προς τον εκθέτη, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες για την οµαλή
φέρει καµία ευθύνη για την αναπαραγωγή µουσικής ή βίντεο και δεν είναι
λειτουργία της έκθεσης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η αλλαγή δεν
υπεύθυνος για την παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων.
γίνει δεκτή, επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής στον εκθέτη χωρίς καµία
4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
περαιτέρω απαίτηση από τον διοργανωτή.
4.1. Ο εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή των
2.4. Ο εκθέτης έχει το δικαίωµα αναγραφής τιµών στα εκθέµατα του καθώς και
κανόνων ασφαλείας και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε
το δικαίωµα πώλησης των προϊόντων του κατά τη διάρκεια της έκθεσης, µόνο µε
ατύχηµα ή βλάβη που θα συµβεί στον ίδιο ή στο προσωπικό του ή σε τυχόν
την παροχή απόδειξης ή τιµολογίου πώλησης. Εφόσον ο εκθέτης δεν διαθέτει
ταµειακή µηχανή ή τιµολόγιο πώλησης, απαγορεύεται ρητώς και κατηγορηµατικώς τρίτους που έχουν άµεση σχέση µε ενέργειες που θα γίνουν από την
κατασκευή έως και την αποξήλωση του εκθεσιακού χώρου.
η οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µε το κοινό.
4.2. Ο διοργανωτής παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για το χώρο της έκθεσης
2.5. Υπάρχει η δυνατότητα, επιχειρήσεις να µοιραστούν έναν εκθεσιακό χωρό, µε
από εταιρεία Ασφαλείας. Το προσωπικό της εταιρείας Ασφαλείας είναι
την προϋπόθεση ο συνεκθέτης να πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην
έκθεση. Η συµµετοχή του ισχύει µόνο κατόπιν έγκρισης του διοργανωτή και µόνο υπεύθυνο για την οµαλή λειτουργία της έκθεσης και τη διατήρηση της
τάξεως και όχι για τα εκθέµατα.
αφού δηλωθεί στην αίτηση συµµετοχής του αρχικού εκθέτη.
4.3. Ο εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εκθεµάτων του κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης καθώς και για
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
την απώλεια ή φθορά των αντικειµένων τους.
3.1. Η παραλαβή και το στήσιµο του εκθεσιακού χώρου προς τους εκθέτες
4.4. Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από τρίτους, χωρίς τη
γίνεται αυστηρά µια µέρα πριν την επίσηµη έναρξη της έκθεσης,
συναίνεση του εµπλεκόµενου εκθέτη
3.2. Απαγορεύεται η χρήση βιδών, καρφιών ή αιχµηρών αντικειµένων εντός
4.5 Απαγορεύεται η µεταφορά, η φύλαξη και η χρήση εύφλεκτων ή
εκθεσιακού χώρου καθώς και η είσοδος ή µετακίνηση οχηµάτων στους
εκρηκτικών υλικών.
χώρους της έκθεσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
4.6 Απαγορεύεται η είσοδος ζώων στον εκθεσιακό χώρο
Η Αγροτική Έκθεση Ιεράπετρας AGROEXPO διοργανώνεται από τo Επιµελητήριο
Λασιθίου, τον Δήµο Ιεράπετρας και την Περιφέρεια Κρήτης στο Μισεδάκειο Στάδιο
Ιεράπετρας από την Πέµπτη 9 Μαϊου έως και την Κυριακή 12 Μαϊου 2019.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: Πέµπτη 9 Μαϊου 16.00 - 21.00 και από
Παρασκευή 10 έως και Κυριακή 12 Μαϊου 10.00 - 21.00. Ο διοργανωτής έχει το
δικαίωµα µεταβολής του ωραρίου λειτουργίας, χωρίς καµία αξίωση από τους
εκθέτες.

Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης συµµετοχής, βεβαιώνω ότι η επιχείρηση µου επιθυµεί να συµµετέχει στην
3η Έκθεση Ιεράπετρας, AGROEXPO 2019 και αποδέχοµαι όλους τους παραπάνω όρους και κανονισµούς.
Η οριστικοποίηση της συµµετοχής γίνεται µε την προκαταβολή του 40% του συνολικού κόστους ενοικίασης στον κάτωθι
τραπεζικό λογαριασµό - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΤΑΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1112988-0 (IBAN: GR6208700210000000011129880)
Η δήλωση συµµετοχής πρέπει επίσης να αποσταλλεί υπογεγραµµένη και σφραγισµένη στο e-mail: rpateraki@gmail.com
Ο εκθέτης
σφραγίδα-υπογραφή

......../........./201...

