Έδεσσα (Περίπτερο 15 Stand 4)
Έδεσσα 01.10.2017

Εκθεσιακή Συμμετοχή της Έδεσσας στην Έκθεση Philoxenia 2017
H Πόλη της Έδεσσας συμμετέχει στην φετινή έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2017 στο
εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης (10-12 Νοεμβρίου) προβάλλοντας τα αξιοθέατα της
πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής Πέλλας. Η εκθεσιακή συμμετοχή της
Έδεσσας οργανώνεται μέσα από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Έδεσσας.
Στην φετινή εκθεσιακή παρουσία της Έδεσσας οργανώνονται μια σειρά από δράσεις στις
οποίες καλούμε οργανωμένα τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους πολιτιστικούς φορείς της
πόλης και της περιοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έτσι ώστε το αποτέλεσμα της
συνολικής προωθητικής ενέργειας να είναι θετικό και αναγνωρίσιμο.
Βασικό εργαλείο προώθησης είναι η κάρτα πόλης Έδεσσας, η Edessa City Card η οποία θα
βοηθήσει τους επισκέπτες να γνωρίσουν εύκολα και οικονομικά τα αξιοθέατα, τις
δραστηριότητες, τον πολιτισμό και την γαστρονομία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
Η Ορεινή Πέλλα με κέντρο την πόλη της Έδεσσας αναπτύσσεται ως ένας σημαντικός
προορισμός σε ένα δίκτυο αξιοθεάτων που περιλαμβάνει τους Καταρράκτες της Έδεσσας,
το Υπαίθριο Μουσείο Νερού Έδεσσας, το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας-Καϊμάκτσαλάν, τα
χωριά της περιοχής, τον Παραδοσιακό οικισμό του Αγίου Αθανασίου, τα λουτρά Πόζαρ και
βέβαια την Πέλλα με τους αρχαιολογικούς και βυζαντινούς θησαυρούς πατρίδα και
γενέθλιος τόπος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Edessa City Card είναι ένα εργαλείο
δικτύωσης αξιοθεάτων και υπηρεσιών του προορισμού Έδεσσα & Ορεινή Πέλλας με στόχο
την οργάνωση του προορισμού με τρόπο ώστε τα περισσότερα οφέλη να γυρνούν στην
τοπική κοινωνία, να διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα, η αποτελεσματικότητα και η
βιωσιμότητα.
Στόχος είναι ο 12μηνος τουρισμός μέσα από τον συνδυασμό υπηρεσιών δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων λύνοντας προβλήματα και παρέχοντας στους επισκέπτες μας λύσεις που
διευκολύνουν την ζωή τους και ταυτόχρονα παράγουν μοναδικές εμπειρίες.
Ωστόσο η επιτυχία της στηρίζεται στην δική σας συνεργασία. Σας προτείνουμε να
συμμετέχετε με δική σας αυτόνομη παρουσία (Δείτε την πρόταση μας αναλυτικά) εντός του
περιπτέρου της Έδεσσας. Τα εξειδικευμένα στελέχη θα σας μυήσουν στην αξιοποίηση της
εκθεσιακής παρουσίας έτσι ώστε ο προορισμός Έδεσσα & Ορεινή Πέλλα με τις επιχειρήσεις
και τους φορείς του να αποκομίσει όσο το δυνατό τα περισσότερα οφέλη.
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Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η συμμετοχή στην έκθεση Philoxenia στο περίπτερο της Έδεσσας προϋποθέτει εκ μέρους
την αποδοχή των σχετικών όρων
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική σας εγγραφή με όλα τα απαιτούμενα
δεδομένα και η κατανόηση ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του περιπτέρου απαιτεί
οργάνωση και συνολικό συντονισμό εκ των προτέρων.
Απαραίτητα είναι τα παρακάτω :






Ο φορέας να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή την ΕΕ και να μπορεί να συνάψει
σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας έχοντας συναφή σχέση με το αντικείμενο και ο
οποίος καλείται μισθωτής (καταστατικό, άδεια λειτουργίας, σχετική
δραστηριότητα)
Ορισμένος Υπεύθυνος εκ μέρους του φορέα/επιχείρησης
Ορισμένος Υπεύθυνος Λειτουργίας Έκθεσης εκ μέρους του φορέα/επιχείρησης.
Επιπλέον προτεινόμενες προωθητικές ενέργειες με αναλυτικό ωράριο λειτουργίας
για τις ημέρες που η έκθεση θα βρίσκεται σε λειτουργία.

Για την ενεργοποίηση του συμφωνητικού απαιτούνται



Υπογραφή Συμφωνητικού από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (Σφραγίδα/Υπογραφή).
Προκαταβολή Συμφωνηθείσας Αμοιβής εφόσον απαιτείται (ΤΠΥ/ Με ΦΠΑ).
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Έδεσσα (Περίπτερο 15 Stand 4)
Συμμετοχή στο Περίπτερο της Έδεσσας στην έκθεση PHILOXENIA
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ονομασία Φορέα (Πλήρης):
Αντικείμενο Λειτουργίας (Σχετικό/Συναφές):
Δνση Λειτουργίας, Τηλ Επικοινωνίας (Ταχ.Δνση, ΤΚ, Πόλη - Τηλ):
ΑΦΜ & Άδεια Λειτουργίας έως (ΑΦΜ / Ημερομηνία) :
Υπεύθυνος Λειτουργίας Φορέα :
Αρμόδιος κατά νόμο να εκπροσωπεί τον φορέα :
Επίσημος Ιστότοπος / Σελίδα :

Υπηρεσίες που παρέχονται στον φορέα / Επιχείρηση

Αξία
Πακέτου

Αξία
Πακέτου

Αξία
Πακέτου

(Κυκλώστε την επιλογή σας>)

50,00€

150,00€

250,00€

Έκπτωση Bronze Member Edessa City Card

-

10%
(-15,00€)

10%
(-25,00€)

Έκπτωση Καταβολής μέχρι τις 8.11.2017

10%
(-5,00€)

10%
(-15,00€)

10%
(-25,00€)

Ημισέλιδη Καταχώριση στο περιοδικό
Έδεσσα & Ορεινή Πέλλα (Οδηγός )

+100,00€

+100,00€

+100,00€

Παρουσία στην έκθεση εντός περιπτέρου της Έδεσσας
με ξεχωριστό Desk το οποίο διαθέτουμε
Έγχρωμη εκτύπωση Logo επιχείρησης
/ φορέα στο Desk*
Δίγλωσσο Μονόφυλλο για την επιχείρηση με
σχεδιασμό* & εκτύπωση (tirage 2500)
Παρουσία Εκπροσώπου με κάρτα εκθέτη (δυνατότητα
εισόδου/εξόδου όλες τις ημέρες)
Παρουσίαση εντύπου / κάρτας σε κοινόχρηστο χώρο
(Philoxenia) μαζί με άλλες επιχειρήσεις
Βασική Ιστοσελίδα στο www.edessacity.gr
διάρκειας 1 ημερολογιακού έτους

Πακέτο Επιλογής
Σύνολο Για Πληρωμή >

Εκπτώσεις

ΦΠΑ

Καθ.Αξία

*Μακέτα δική σας ** Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα

Για την Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Έδεσσας

Ημερομηνία ……………………………………………………………
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία
Ισχύουν και είναι αληθή. Αναγνωρίζω ότι η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Έδεσσας είναι η μόνη υπεύθυνη για την εκθεσιακή
παρουσία της Έδεσσας & της Ορεινής Πέλλας

Νατάσσα Ιατρίδου

Λογιστήριο ΔΗΚΕΔΕ / Εκδόθηκε Τιμολόγιο Νο ……………..………. Ημερομηνία ……………….………… ΑΦΜ …………..……….
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Παρατη
ρήσεις

