
 

  

ΠΡΟΣ: Επιμελητήριο Λάρισας 
Υπόψη Προέδρου, κου Γιαννακόπουλου Σωτήρη 
 

Αθήνα, 23/11/2022 
 
Θέμα: Οικονομική πρόταση για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λάρισας στη Δ.Ε. WINE PARIS 2023 
 
 
Αγαπητέ Πρόεδρε,  
 
Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος των μελών του Επιμελητηρίου Λάρισας για συμμετοχή στη Δ.Ε. WINE PARIS 
2023 παρακάτω σας δίνω την οικονομική μας πρόταση και τα συνολικά δεδομένα.   
 
 
31 τμ Χ 925€ = 28.675€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Η δική σας οικονομική συμμετοχή με βάση την συνδρομή σας σε άλλες εκθέσεις μπορεί να διαμορφωθεί 
στο 1/3, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο 1/3 επίσης και το υπόλοιπο 1/3 στους συμμετέχοντες παραγωγούς. 
Επομένως, η συνεισφορά σας σε αυτή την περίπτωση θα είναι 9.559€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
 
Η παραπάνω οικονομική πρόταση περιλαμβάνει: 
 

1. Ενοίκιο προνομιακού γωνιακού χώρου 
2. Πολυτελή, αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, λειτουργική, ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με τη σήμανση 

του Επιμελητηρίου και των μελών σας  
3. Πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου με infocounter, τραπέζι, καρέκλες, βιτρίνα, κοινόχρηστη αποθήκη 

κλπ. 
4. Γραφικά περιπτέρου σε Infodesk και τοιχοποιία, βάσει τελικού σχεδιασμού περιπτέρου. Σε 

περίπτωση που υπάρξουν επιπρόσθετα από τα παραπάνω γραφικά, αυτά επιβαρύνουν οικονομικά 
τον εκθέτη. H σήμανση της συμμετοχής είναι η “Wines of Greece” με επιπρόσθετη σήμανση 
Περιφερειών, Δικτύων, Ενώσεων, όπου αυτό χρειαστεί  

5. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κ.λπ.)  
6. Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων, ανάλογα με την επιφάνεια ανά εκθέτη και μέχρι 6 κιβώτια και 

παράδοση στο περίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων στην Ελλάδα). Η GREAT 
EXHIBITIONS δεν αναλαμβάνει το ενδεχόμενο κόστος που αφορά σε φόρο κατανάλωσης και 
δασμούς αλκοολούχων ποτών στη χώρα προορισμού (Γαλλία) που επιβαρύνουν τον εκθέτη και θα 
χρεωθούν ξεχωριστά μετά το πέρας της έκθεσης.  

7. Παρουσία στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και 
την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης 
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Tο κόστος των 865€ για το Registration fee, το οποίο επιβαρύνει τον κάθε εκθέτη ξεχωριστά, 
περιλαμβάνει:  

1. Βασική καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης 
2. 3 Exhibitor Badges  
3. 2 μπασκέτες με 24 ποτήρια η καθεμία και τρία πλυσίματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

πτυελοδοχεία, πάγο, σαμπανιέρες, εμφιαλωμένο νερό κλπ. 
 
Σημειώστε πως η GREAT EXHIBITIONS είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της VINEXPO – WINE PARIS για 
την Ελλάδα οπότε μπορεί να μας ανατεθεί απευθείας η συγκεκριμένη δράση. 

 
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε και παρακαλώ για τις άμεσες 

ενέργειες σας.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης  
Διευθύνων Σύμβουλος  
 

 


