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ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΘ ΣΤΗΝ 85
η
  ΔΕΘ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί  τις επιχειρήσεις - μέλη του, 

που επιθυμούν να συμμετέχουν  στην 85
η
  Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα 

πραγματοποιηθεί στις 5-13 Σεπτεμβρίου 2020, για να επιδοτήσει τη συμμετοχή τους σε 

ειδική προνομιακή τιμή, απ' όποιον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κι αν 

προέρχονται. 

Το Επιμελητήριο μας πραγματοποιεί μια μεγάλη  πρωτοβουλία για την στήριξη των 

επιχειρηματιών μελών του και την τόνωση της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας. Η 

επιχειρηματική σας προβολή σε συνδυασμό με τον Επιμελητηριακό θεσμό θα μπορέσει να  

προσδώσει  το βέλτιστο αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις σας.  

 

Οι εταιρίες μέλη μας  θα φιλοξενηθούν στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 & 9 (Ε.Ε.Θ) και θα εγκατασταθούν 

σε σταντ εμβαδού 12τμ ή πολλαπλάσιων αυτών. Η τιμή ανά τετραγωνικό μετρό ανέρχεται σε 

32€/ΤΜ.   Το τελικό ποσό που θα καταβάλει κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση 

(για παράδειγμα)  σε σταντ τύπου 1 ίχνος επί εδάφους  για 12ΤΜ ανέρχεται στα 476.16 € 

(384 € + 24% ΦΠΑ) . Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί την ενοικίαση εξοπλισμένου 

σταντ (τύπου 2) παρακαλείται να επικοινωνήσει ενδεικτικά με τα γραφεία της ΔΕΘ-

HELEXPO στα τηλέφωνα 2310 291.548/2310  291.257 κ. Π. Χατζηϊωάννου fax: 2310 291.553, e-

mail: tif3@helexpo.gr. 

Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δίνεται η δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους 

προς πώληση στο χώρο της έκθεσης με την προϋπόθεση να τηρήσουν όλες τις 

προβλεπόμενες  από τον νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΘ προϋποθέσεις.  
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων μελών του Ε.Ε.Θ. 

που θα είναι εκθέτες στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ του Επιμελητηρίου, στην οποία θα τηρηθεί αυστηρά η 

σειρά προτεραιότητας, είναι η επιχείρηση να είναι μέλος του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  και να έχει εξοφλήσει  τη συνδρομή του έτους  2020 . 

Β. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιδότησης για την 

85η ΔΕΘ, παρακαλούνται: 

           1.  Να   συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΕΘ  

ακολουθούντος τον δρομολογητή     https://services.helexpo.gr/form/  και επιλέγοντας  -

Ε.Ε.Θ-85
Η

 ΔΕΘ 2020 - 85
th

  TIF 2020 .Ειδική τιμή επιδότησης από Ε.Ε.Θ.  

Υπεύθυνος επικοινωνίας  ΕΕΘ  κ. Π. Καζαντζίδης τηλ. 2310 271.488. Υπεύθυνος επικοινωνίας 

ΔΕΘ-ΗΕΙΕΧΡΟ κ. Π. Χατζηϊωάννου  τηλ:2310 291.548 /2310 291.257. 

 

 

2. Να καταβάλουν το προαναφερόμενο ποσό απευθείας στη ΔΕΘ- 

ΗΕΙΕΧΡΟ. 

σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

• ΕΘΝΙΚΗ: 223/470400-60 ΙΒΑΝ  GR 79 0110 2230 0000 2234  7030 060 

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5202-002162-792 ΙΒΑΝ  GR 16 0172 2020 0052 0200 2162 792 

• ΑLΡΗΑ: 707/00/2320000394 ΙΒΑΝ   GR 74 0140 7070 7070 0232 0000 394 

• EUROBANK: 0026.0030.96.0200688210   IBAN GR57 0260 0300 0009 6020 0688 210 

 
 

 

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, σας ενημερώνουμε 

ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής της 

αίτησης συμμετοχής και μετά από τον τελικό έλεγχο και έγκριση από το 

Επιμελητήριο. 

   
Κανονισμός λειτουργίας και όροι συμμετοχής  της ΔΕΘ-ΗΕΙΕΧΡΟ  καθώς και παράρτημα αυτού. 

Είναι ευνόητο ότι για τους εκθέτες του Ε.Ε.Θ δεν ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στον τρόπο 

πληρωμής και στην ακύρωση συμμετοχής (άρθρα 3.6 και 3.11), λόγω του προνομιακού καθεστώτος 

συμμετοχής. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

https://services.helexpo.gr/form/

