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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ

Επωνυμία:

Οδός:        Αριθμός:   Τ.Κ.:

Πόλη:        Περιφέρεια:

Τηλ.:        FAX:

Α.Φ.Μ./Α.Τ. :       Δ.Ο.Υ.:

Email:       Website:

Υπεύθυνος:       Κινητό:

ΠαΡακαΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ:

Επιλογή Χορηγίας Σύνολο € (χωρίς ΦΠΑ)
Κορυφαίοι Χορηγοί 6000 €
Μεγάλοι Χορηγοί 5000 €
Χρυσοί Χορηγοί 4000 €
Αργυροί Χορηγοί 3000 €
Χάλκινοι Χορηγοί 2000 €
Κύριοι Χορηγοί 1000 €

Χορηγοί 500 €
Χορηγός Τσάντας Συμποσίου 500 €

Χορηγός Μπλόκ-Στυλό 500 €
Χορηγός εντύπου & πρόσκλησης 500 €

ΠΡΟΓΡαΜΜα ΠΛΗΡΩΜΩΝ:  1η δόση 50% με την δήλωση συμμετοχής.
  2η δόση 50% μέχρι στις 20/11

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Με κατάθεση στο παρακάτω λογαριασμό:
EUROBANK GR 4802 6032 60 000 1402 0074 4460

ΣΤΗΝ καΤαθΕΣΗ 
θα αΝαΓΡαφΟΝΤαΙ: 

 Τα πλήρη στοιχεία του καταθέτη
 Η αιτιολογία: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η Pack and Label Days, η 3D Printing Show και η Drone Show Expo διοργανώνονται από τη DK Marketing στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO – Ma-
rousi στην Αθήνα, από 30/11/2019 έως 01/12/2019. 

αΡθΡΟ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙα 
Στάδιο Λειτουργίας Έκθεσης: από 30/11/2019 έως 01/12/2019 και ώρες: 11:00-19:00. 

αΡθΡΟ 2. ακΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1. Η DK Marketing μπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτημα ενός εκθέτη για μερική ή πλήρη ακύρωση συμμετοχής του 
στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συμμετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραμένει υπεύθυνος για την πληρωμή του δικαιώματος 
εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις 
υπολογίζονται βάσει των εξής δεδομένων: 
• Το χρόνο κατά τον οποίο η DK Marketing λαμβάνει έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της συμμετοχής στην έκθεση. 
• Την προβλεπόμενη αποζημίωση συμμετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσμευμένο ή μισθωμένο εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό 
ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και την τυποποιημένη δομή όπως αναφέρεται στη Δήλωση Συμμετοχής

αΡθΡΟ 3. ΠαΡαΛαΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝαΡΞΗ 
3.1. Εκθετήριος χώρος, που δεν παραλήφθηκε από τον εκθέτη μέχρι τη παραμονή, θεωρείται ελεύθερος και η DK Marketing μπορεί να τον 
παραχωρήσει σε άλλον εκθέτη. Η µη παραλαβή του χώρου από τον εκθέτη θεωρείται ακύρωση και επί αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
για την Ακύρωση Συμμετοχής. 

αΡθΡΟ 4. ΠΡΟΕΤΟΙΜαΣΙα ΕκθΕΣΗΣ-καΤαΣκΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ- ΔΙακΟΣΜΗΤΙκΕΣ ΕΠΙΓΡαφΕΣ /ΣΗΜαΝΣΕΙΣ 
4.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη (χωρίς επιπλέον χρέωση, συμπεριλαμβάνεται 
στο κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου). Την κατασκευή αναλαμβάνει η DK Marketing.

αΡθΡΟ 5. ΠαΡαΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ 
5.1. Μετά το κλείσιμο της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να μεταφέρουν έξω από τον χώρο της DK Marketing, οτιδήποτε είχαν τοποθετήσει μέσα στον 
χώρο που είχαν χρησιμοποιήσει (διάκοσμο γενικά) και να παραδώσουν το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν. 

αΡθΡΟ 6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΣκΕΠΤΩΝ 
6.1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ανηλίκων κάτω των 12 ετών στους χώρους της έκθεσης.

αΡθΡΟ 7. φΥΛαΞΗ 
Η Φύλαξη που παρέχεται, είναι για το χώρο γενικότερα και για τα επί μέρους εκθέματα, για τα οποία διατίθεται Ειδική Φύλαξη, αποκλειστικά 
από την εξουσιοδοτημένη από τη DK Marketing Εταιρία Ασφαλείας. Το προσωπικό της Εταιρείας Ασφαλείας είναι επιφορτισμένο µε την ευθύνη 
ομαλής διεξαγωγής της έκθεσης, της διατήρησης της τάξεως και της ασφάλειας καθώς και της εφαρμογής των σχετικών κανονισμών λειτουργίας 
και ασφαλείας. 

αΡθΡΟ 8. ΕΥθΥΝΕΣ ΕκθΕΤΩΝ 
8.1. Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημία, σε περίπτωση που η DK Marketing θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι σε τρίτους. 
8.2. Η DK Marketing, δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις, για ιδιότητες που συμφωνήθηκαν για τους κάθε είδους και προορισμού 
χώρους που εκμισθώνει (περιλαμβανομένων και των εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτήριων κ.τ.λ.). Κατά συνέπεια, δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, 
μερικές ή ολικές βλάβες ή αλλοιώσεις εκθεμάτων, που θα προερχόταν από τέτοιες ελλείψεις ή ελαττώματα. 
8.3. Η DK Marketing δεν ευθύνεται για απώλειες βλάβες ή φθορές (μερικές ή ολικές) ή καταστροφές στα εκθέματα, υλικά διάκοσμου ή άλλα 
πράγματα, που έφερε ο εκθέτης ή μισθωτής γενικά στον εκθετήριο ή αποθηκευτικό χώρο, είτε αυτά συμβούν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, είτε 
πριν, είτε μετά. 
8.4. Οι ανεξόφλητες χρηματικές ή άλλες οφειλές προς τη DK Marketing που προέρχονται από συμμετοχές (εκθετήριος χώρος, διαφήμιση, 
τηλέφωνο, νερό κ.τ.λ.) επιβαρύνονται νοµιµοτόκως από το πέρας της έκθεσης. 

Όροι και Προϋποθέσεις

ακύρωση Οφειλόμενο ποσό

Προκαταβολή Ακύρωση συμμετοχής μετά την έκδοση 
τιμολογίου προκαταβολής 50% του συνολικού ποσού

Τελική Πληρωμή Ακύρωση συμμετοχής μετά την έκδοση 
τιμολογίου τελικής πληρωμής 100% του συνολικού ποσού



9

30/11 - 1/12 - HELEXPO ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 21 | 10671 ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΤΗΛ.: 210 8056404 | 210 3602919

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 3 | 55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΤΗΛ. 2310 417 111 

www.packandlabeldays.com | www.3dmarketnews.gr 

8.5. Ο εκθέτης είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά τις επιδείξεις των μηχανημάτων - εργαλείων, ενώ η DK 
Marketing δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον παθόντα. Σε περίπτωση που η DK Marketing θεωρηθεί υπόλογος έναντι τρίτου, ο εκθέτης είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημία που έγινε στη DK Marketing
8.6. Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζημία, που έγινε από τον ίδιο ή τα συνεργεία του, σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, κτίρια, 
δάπεδα, χώρους πρασίνου, δρόμους και λοιπά αντικείμενα στο χώρο της DK Marketing. Ειδικά για τους υπαίθριους εκθετήριους χώρους, πέραν 
όλων των ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά το κάρφωμα κατασκευών στο οδόστρωμα. Η φθορά των ανωτέρω συνεπάγεται χρηματική αποζημίωση 
που προσδιορίζεται από τη Τεχνική Διεύθυνση ύστερα από την αντίστοιχη κοστολόγηση των ζημιών και των παραβάσεων. 

αΡθΡΟ 9. ΓΕΝΙκΕΣ αΠαΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
9.1. Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε μετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και η αυθαίρετη κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν που τους 
παραχωρήθηκε. 
9.2. Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (μερική ή ολική) ή η δωρεάν παραχώρηση χώρου σε τρίτους από τον εκθέτη. 
9.3. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η έκθεση στις εγκαταστάσεις της HELEXPO - Marousi, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεμικού 
εξοπλισμού. 
9.4. Επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς αποκλειστικά και µόνο για τη λειτουργία των εκθεμάτων εκείνων για τα οποία είναι απαραίτητη, ύστερα από 
προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας, τηρώντας τους όρους πυρασφάλειας στους εκθετήριους χώρους τους. 
9.5. Απαγορεύονται οι παρενοχλήσεις µε ηχητικά ή οπτικοακουστικά συστήματα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η DK Marketing έχει το δικαίωμα, αν ο 
εκθέτης εξακολουθεί να παρενοχλεί ηχητικά, της άμεσης διακοπής της λειτουργίας του συστήματος, ανεξάρτητα και από τις κυρώσεις που μπορεί 
να επιβάλλει. 
9.6. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους στεγασμένους χώρους. 
9.7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις της έκθεσης. 
9.8. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ή δημιουργία απορριμμάτων στους διαδρόμους και στις εγκαταστάσεις της έκθεσης. 
9.9. Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός μηχανοκίνητων κλάρκ ή γερανών στις εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση. 
9.10. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία μετάδοσης ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις της έκθεσης 
χωρίς την έγγραφη ρητή άδεια της DK Marketing. 
9.11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυμεί να προβεί σε παραγωγές τηλεόρασης, βίντεο και νέων μέσων ή σε λήψεις φωτογραφιών 
των εκθετηρίων χώρων, ή επιθυμεί να πλαισιώσει µε μουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην παρουσίαση, αναπαραγωγή κ.λπ. οιουδήποτε έργου 
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι.) και από οιοδήποτε άλλο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων µε την 
αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αμοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισμούς βαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη και σε κάθε περίπτωση 
η DK Marketing ουδεμία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή μουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών 
δικαιωμάτων τρίτων. Ταυτόχρονα, οφείλει να ενημερώνει τη DK Marketing και να λαμβάνει έγγραφη έγκριση για τη χρήση οποιονδήποτε 
οπτικοακουστικών μέσων. 
9.12. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες ή τηλεοπτικές παραγωγές (λήψεις video κ.λπ.) χωρίς τη συναίνεση του εμπλεκόμενου εκθέτη.

Με την παρούσα, υποβάλλουμε/ω αίτηση για την προαναφερθείσα χορηγία και συμφωνούμε/ω να καταβάλουμε/ω τα κατάλληλα ποσά σύμφωνα 
με το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Με την αποδοχή αυτής της αίτησης από την DK Marketing θα εκδοθεί τιμολόγιο για την κατάθεση.

Με την παρούσα βεβαιώνουμε/ω ότι έχουμε/ω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να συμμορφωθούμε/ω πλήρως με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις και ότι είμαι εξουσιοδοτημένος ως Διευθυντής / Συνεργάτης / Διευθυντής να υπογράψω αυτή την αίτηση συμμετοχής.

ΧΟΡΗΓΟΣ:                  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ DK Marketing: 

Όνομα               Όνομα  

Υπογραφή               Υπογραφή

Ημ/νια                Ημ/νια


