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Εύβοια

«Η διαμόρφωςθ ενόσ νζου οικονομικοφ μοντζλου ςχζςεων μεταξφ Ρωςίασ και Ελλάδασ»

Θζματα ςυηιτθςθσ
τρογγυλι Σράπεηα 1
Δθμόςιοσ-ιδιωτικόσ τομζασ ςε ζργα για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ
τρογγυλι Σράπεηα 2
Οι νεότερεσ μζκοδοι τθσ αφαλάτωςθσ του νεροφ και τθσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων
τρογγυλι Σράπεηα 3
υνεργαςία ςτον τομζα τθσ γεωργικισ παραγωγισ
τρογγυλό Σραπζηι 4
Οι ψυχαγωγικζσ ευκαιρίεσ τθσ Βόρειασ Εφβοιασ- Σουριςμόσ – Real Estate

Κόςτοσ ςυμμετοχισ
το πλαίςιο του 2ου Διεκνοφσ Ελλθνο-ρωςικοφ υνεδρίου για τισ Επενδφςεισ "Νζο
οικονομικό μοντζλο των ςχζςεων Ρωςίασ - Ελλάδασ ςτον τομζα των επενδφςεων και τθσ
καινοτομίασ" οι ςυμμετζχοντεσ και οι επιςκζπτεσ ζχουν πολλζσ επιλογζσ για διαμονι και
ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου:
Για όλουσ τουσ επιςκζπτεσ και τουσ ςυμμετζχοντεσ του ςυνεδρίου θ οργανωτικι επιτροπι
προςφζρει δωρεάν:
* ουβενίρ, δϊρα, φυλλάδια και καταλόγουσ του ςυνεδρίου

Επιλογι 1:
800 E
υμμετοχι ςε όλα τα «Business issues», τισ εργαςίεσ και το πολιτιςτικό πρόγραμμα του
ςυνεδρίου (VIP exclusive packet)
Η τιμι αυτοφ του πακζτου περιλαμβάνει:
* Οργάνωςθ ςυμμετοχισ - exclusive κάρτα μζλουσ (gold card-access to all parts)
* Μεταφορζσ και ξεναγιςεισ ςτθν Εφβοια (25-27 Μαίου ςε λεωφορείο με γκρουπ)
* Διαμονι ςτο 5* ξενοδοχείο Νεγροπόντε ςτθν Ερζτρια (25-27 Μαίου - full Board)
* υμμετοχι ςτθν Ολομζλεια "Η διαμόρφωςθ ενόσ νζου οικονομικοφ μοντζλου" και
ςυμμετοχι ςτισ διαςκζψεισ ςτρογγυλισ τραπζηθσ και Β2Β ςυναντιςεισ με τουσ ανάλογουσ
ενδιαφερόμενουσ ςυνεργάτεσ και επενδυτζσ .
* Η δθμοςίευςθ τθσ ομιλίασ ι αναφορά και προβολι τθσ εταιρείασ (λογότυπο) ςτον
κατάλογο του ςυνεδρίου.

Επιλογι 2: 600 E
υμμετοχι ςτα ςθμαντικά γεγονότα και το πολιτιςτικό πρόγραμμα του ςυνεδρίου
(πακζτο των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςτθν διοργάνωςθ επιχειρθματικϊν
ενεργειϊν)
Η τιμι αυτοφ του πακζτου περιλαμβάνει:
* Οργάνωςθ ςυμμετοχισ - κάρτα μζλουσ (silver card -access to all parts)
* Διαμονι ςτο 4* ξενοδοχείο Mira Mare ςτθν Ερζτρια (25-27 Μαίου - full Board)
* υμμετοχι ςτθν Ολομζλεια "Η διαμόρφωςθ ενόσ νζου οικονομικοφ μοντζλου" και
ςυμμετοχι ςτισ διαςκζψεισ ςτρογγυλισ τραπζηθσ και Β2Β ςυναντιςεισ με τουσ ανάλογουσ
ενδιαφερόμενουσ ςυνεργάτεσ και επενδυτζσ .
* Η δθμοςίευςθ τθσ ομιλίασ ι αναφορά και προβολι τθσ εταιρείασ (λογότυπο) ςτον
κατάλογο του ςυνεδρίου.

Επιλογι 3: 250 E
υμμετοχι ςτα ςθμαντικά γεγονότα και το πολιτιςτικό πρόγραμμα του ςυνεδρίου
(πακζτο των επιχειριςεων με δικό ςασ μεταφορικό μζςο )
Η τιμι αυτοφ του πακζτου περιλαμβάνει:
* Οργάνωςθ ςυμμετοχισ - κάρτασ μζλουσ (bronze card)
* υμμετοχι ςτθν Ολομζλεια "Η διαμόρφωςθ ενόσ νζου οικονομικοφ μοντζλου" και
ςυμμετοχι ςτισ διαςκζψεισ ςτρογγυλισ τραπζηθσ
* Η δθμοςίευςθ τθσ ομιλίασ ι αναφορά και προβολι τθσ εταιρείασ (λογότυπο) ςτον
κατάλογο του ςυνεδρίου.

Προκεςμία για υποβολι αιτιςεων από τισ 5 Απρίλιου ζωσ 20 Μάιου 2012


Οι τιμζσ περιλαμβάνουν το κόςτοσ διαμονισ ςτο ξενοδοχείο το άτομο ςε μονόκλινο
δωμάτιο με 3 γεφματα τθν θμζρα .



Επιβάρυνςθ 2ου ατόμου ςτο Negroponte FB 250 E και ςτο Mira Mare FB 180 Ε .

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Σο ωσ άνω περιγραφόμενο ποςό ςυμμετοχισ κα καταβλθκεί από τον ΧΟΡΗΓΟ εφάπαξ, με
κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό τουυπεφκυνου διοργάνωςθσ για τθν Ελλάδα, που
τθρείται ςτθν ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ, με αρικμό λογαριαςμοφ 404 / 603989 – 81 και IBAN:
GR7901104040000040460398981. Ο τελευταίοσ, με τθν κατάκεςθ του ποςοφ , υποχρεοφται
ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν προσ τον ςυμμετζχων (+ 23% ΦΠΑ).
Νομικι κάλυψθ τθσ ςυμμετοχισ ςτο ςυνζδριο
1. Για κάκε ςυμμετζχοντα, ςτον εγκεκριμζνο κατάλογο των ςυνζδρων υπάρχει μια
ςφμβαςθ που αποδεικνφει τισ υποχρζωςεισ του ςυμμετζχοντοσ και τθσ Οργανωτικισ
Επιτροπισ. Η ςφμβαςθ γίνεται για το νομικό ι φυςικό πρόςωπο που ορίηεται από τον
υμμετζχοντα ωσ εμβάηων.
2.
Η φμβαςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ μπορεί να υπογραφεί μζχρι τθν 20θ Μαΐου 2012
ςτισ 16:00 ϊρα Ελλάδασ.
3.
Η πλθρωμι για τθ ςυμμετοχι ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να γίνει από τον
ςυμμετζχοντα μζχρι 20 Μαΐου του 2012. Η θμερομθνία πλθρωμισ είναι θ θμερομθνία
παραλαβισ τθσ κάρτασ μζλουσ και τθσ κράτθςθσ του ξενοδοχείου , εκδρομϊν κλπ. από τθν
οργανωτικι επιτροπι.
4. τθν περίπτωςθ μθ πλθρωμισ εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ, θ ςφμβαςθ κα
κεωρείται άκυρθ.
5.

Μερικι πλθρωμι δεν κα δϊςει το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο ςυνζδριο.

6. υνοδόσ που δεν ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςυνεδρίου
μπορεί να διαμείνει ςτο ίδιο δωμάτιο με τον ςυμμετζχοντα, με επιβάρυνςθ για τθν
διαμονι τα γεφματα και τισ εκδρομζσ.
7. Αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςτθν διοργάνωςθ γίνονται δεκτζσ μζχρι τισ 20 Μαΐου του 2012.

υμμετοχι ςτθν ζκκεςθ
Για εκκζτεσ είναι διακζςιμa 3 τετραγωνικά μζτρα (κόςτοσ 250 Ε). Επιπλζον χϊροσ,
εξοπλιςμόσ γραφείου είναι διακζςιμoσ κατόπιν αιτιματοσ.

Με εκτίμθςθ
Η Οργανωτικι Επιτροπι

