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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Επωνυµία Εταιρείας: 
∆ιεύθυνση: Τ.Κ.: Πόλη: 
∆ραστηριότητα: 
ΑΦΜ: ∆.Ο.Υ.: 
Τηλ: Fax: 
E-mail: Web Site: 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 

 
Στα παρόντα στοιχεία θα εκδοθεί και θα σας σταλεί το τιµολόγιο. Για συµµετοχές ιδιωτών θα εκδοθεί απόδειξη είσπραξης. Οι 
ιδιώτες να συµπληρώσουν στο πεδίο «Επωνυµία Εταιρείας» το ονοµατεπώνυµο τους. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

Επώνυµο Όνοµα Θέση Τηλέφωνο E-mail 

     
     
     
     

 

    ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

Συµµετοχή Εταιρική/ 
Ατοµική: 

150 € 
 Το ΚΟΣΤΟΣ συµµετοχής για τους συνέδρους περιλαµβάνει όλες τις 

κάτωθι παροχές: 
Συµµετοχή σε Μέλη 
Επιµελητηρίων κ εκτός 
Αθηνών (- 40% έκπτωση):  

90 € 
 

� Παρακολούθηση Συνεδρίου/ Lobbying  

Για πρόσθετες συµµετοχές 
στις κατηγορίες Α+Β, 
έκπτωση 20% και 10% 
αντίστοιχα 

 

 

� Έντυπο υλικό συνεδρίου  

    � Συµµετοχή σε coffee breaks 
    � Συµµετοχή σε lunch break 
   � Πιστοποιητικό παρακολούθησης (εφόσον ζητηθεί) 
Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ   � Απολογισµό και συµπεράσµατα συνεδρίου (µε παρουσιάσεις 

οµιλητών, φωτογραφίες και videos) 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ:  
 
∆ιαδικασία Έγγραφης:  
Για δήλωση συµµετοχής στείλτε µας την παρούσα αίτηση συµπληρωµένη µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
� Με φαξ στο +30 210 9984953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνο Σαλβαρλή 
� Με e-mail στην διεύθυνση salvarlis.k@ethosmedia.eu 
 
Τρόπος πληρωµής: 
Με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασµούς της ETHOS MEDIA: 
� ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ :  GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461 
� ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΙΒΑΝ : GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192 
 
Για την κατοχύρωση της θέσης σας στείλτε το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax: 210 9984953 ή στο 
salvarlis.k@ethosmedia.eu αναγράφοντας την επωνυµία της εταιρίας σας. 
 
Πολιτική ακυρώσεων 
� Σε περίπτωση που δηλώσετε συµµετοχή αλλά δεν µπορέσετε να συµµετάσχετε, υπάρχει η δυνατότητα να παρευρεθεί κάποιο 

άλλο άτοµο στην θέση σας χωρίς επιπλέον χρέωση. 
� Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχή σας έως και 2 ηµέρες πριν τη διοργάνωση του συνεδρίου θα χρεωθείτε το 50% του 

κόστους συµµετοχής.  
� Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής σας µια ηµέρα πριν τη διοργάνωση, δεν γίνεται επιστροφή χρηµάτων.  
� Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής θα πρέπει να µας ενηµερώσετε εγγράφως.  
 
Υπογραφή – Ονοµατεπώνυµο αιτούντος                                                               Σφραγίδα - Ηµεροµηνία 

 


