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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Το World Trade Center Cyprus διοργανώνει την 3η έκθεση “Made in Cyprus”. Σκοπός η 
προβολή και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του τόπου μας. Η έκθεση τελεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
 
 
Ημερομηνίες &  Ώρα: Σάββατο  17η Σεπτεμβρίου 2015:  11:00 – 22:00 

Κυριακή  18η Σεπτεμβρίου 2015:  11:00 – 22:00 
 
Χώρος Διεξαγωγής της Έκθεσης: Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ / Μαρίνα, Λεμεσός 
 
Είσοδος: Η είσοδος για το κοινό είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 

Παραγωγοί μεταποιημένων γεωργικών 
 προϊόντων 

 
♦ Αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά  

(Κρασιά, Ζιβανία, Χυμούς κ.ά.) 
♦ Τρόφιμα (Μέλι, Ζυμαρικά, Αλλαντικά,  

Γαλακτοκομικά Προϊόντα  κ.ά.) 
♦ Προϊόντα Ελαίων   
♦ Γλυκά  
♦ ……….. και άλλα 
 

 
Διάφορα άλλα προϊόντα 

 
♦ Είδη σπιτιού 
♦ Προϊόντα κατασκευαστικού τομέα 
♦ Προϊόντα γραφείου (έπιπλα, ηλεκτρονικά 

κ.τ.λ.) 
♦ Είδη Αγγειοπλαστικής 
♦ Κατασκευαστές κεντημάτων και 

ειδών αργυροχοΐας 
♦ Κοσμήματα και χειροτεχνίες 
♦ Καλλυντικά και είδη περιποίησης 
♦ Είδη ένδυσης/υπόδησης/αξεσουάρ  
♦ ………….. και άλλα 

Υπηρεσίες 
 
 
♦ Ασφαλιστικές εταιρείες 
 
♦ Υπηρεσίες Ασφάλειας 
 
♦ Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής 
 
♦ Ελεγκτικά Γραφεία 
 
♦ Κτηματομεσιτικά γραφεία 
  
♦ Επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και 

οικοδομών 
 
♦ Υπηρεσίες Τουρισμού 
 
♦ Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  
 
♦ Υπηρεσίες Υγείας  
 
♦ ………………και άλλα 



  

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή τηλ. 25 588116 ή info@made-in-cyprus.org 
 

Διοργανωτής:       Υπό την Αιγίδα:       Υποστηρικτές: 
   
   

 
    

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 
Το World Trade Center Cyprus είναι μέλος της εταιρείας World Trade Centers Holdings (Cyprus) 
Ltd (www.wtchcy.org), και κάτω από την εταιρεία Nest Investments Holdings Cyprus Ltd 
(www.nestco.org), στην οποία απονεμήθηκε βραβείο CIPA 2013.  Με γραφεία στην Λεμεσό το 
World Trade Center Cyprus σαν μέλος του World Trade Centers Association, είναι πλήρως 
ενσωματωμένο σε ένα δίκτυο 323 World Trade Centers με 850,000 θυγατρικές εταιρείες σε 95 
χώρες και 6 ηπείρους.  
 
Υπηρεσίες που προσφέρει το World Trade Center Cyprus είναι οι εξής: 
 
♦ Εμπορικές Αποστολές (Εσωτερικού/Εξωτερικού) -  Συναντήσεις Business to Business 

 
♦ Εξειδικευμένα Σεμινάρια 
 
♦ Διοργάνωση Εκθέσεων & Συνεδρίων 
 
♦ “Signature” Training & Business Solutions – Προγράμματα εκπαιδευτικής φύσης 
 
♦ Business Center with serviced offices 
 
♦ Συμβουλευτικές υπηρεσίες  
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Γιατί να συμμετάσχω σαν Εκθέτης; 

 
1. Η 3η Έκθεση θα διεξαχθεί στη Μαρίνα Λεμεσού συνεχίζοντας την επιτυχία των 

προηγούμενων χρόνων. 
 

2. Θα έχω την ευκαιρία να προωθήσω και να διαφημίσω τα προϊόντα ή/και τις 
υπηρεσίες μου στο κοινό. 

 
 

3. Η διαφημιστική καμπάνια θα περιλαμβάνει: 
ü τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή 
ü πινακίδες στους δρόμους  
ü περιοδικά 
ü προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ü προωθητική ομάδα 

 
4. Αποκλειστικότητα των Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών 

 
5. Αύξηση της αναγνωρισιμότητας / προβολή δημοσιότητας 

 
6. Ευκαιρία προώθησης καινούριων προϊόντων και υπηρεσιών 

 
7. Τα στοιχεία των εκθετών θα διαφημίζονται στην ιστοσελίδα www.made-in-cyprus.org 

καθώς και στο portal του World Trade Centers Association έχοντας πάνω από 95 χώρες 
παγκοσμίως ως μέλη του https://www.wtca.org/locations/world-trade-center-
cyprus/news?locale=en 

 
8. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  καλύπτει το 50% του 

κόστους συμμετοχής (ενοίκιο χώρου, κατασκευή και εξοπλισμό περιπτέρου) στην 
έκθεση μας, σε όσους παραγωγούς ή εμπόρους μεταποιημένων γεωργικών 
προϊόντων έχουν υποβάλει αίτηση για το σχέδιο De Minimis για συμμετοχή σε 
εκθέσεις εντός του 2016. 

 
9. Θα έχω προνόμια για συμμετοχή στo Made In Cyprus Roadshow του εξωτερικού. 

 
10. Θα έρθουν επισκέπτες από το εξωτερικό. 
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ΚΟΣΤΟΣ 
 

• Βασική Δομή για περίπτερο 
 
♦ Περιμετρική τοιχοποιία από πλαίσια αλουμινίου και μελαμίνης 2,50μ.  
♦ Μετώπη με την επωνυμία του εκθέτη  
♦ 1 πρίζα και 1 κεντρικός διακόπτης  
♦ 1 πάγκος  50Χ100Χ100 
♦ 1 Stool 
♦ 2 ράφια 30Χ100 
♦ 1 φωτιστικό ανά 3 τ.μ. 
♦ 1 κάλαθος αχρήστων 
 
Τα είδη της βασικής δομής δεν είναι ανταλλάξιμα με άλλα είδη ή παροχές. 
 
 
Κόστος με βασική δομή περιπτέρου:  
 

• Early Bird (μέχρι 30 Ιουνίου 2016): € 100 + ΦΠΑ ανά τ.μ. 
• Κανονική Xρέωση: € 110 + ΦΠΑ ανά τ.μ. 

 
 

• Ατομικό Εκθετήριο ( πάγκος 2μ., 1 stool και μετώπη με την επωνυμία) 
• Xρέωση: € 250 + ΦΠΑ  

 
Επιπρόσθετες Παροχές από τους Διοργανωτές στους Εκθέτες: 
 
♦ 1 δωρεάν πάρκινγκ για τις ημέρες της έκθεσης 
♦ Κονκάρδες εισόδου για το προσωπικό των εκθετών 
♦ Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων 
 

 
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες παροχές, υπηρεσίες και εξοπλισμός 
προς τους εκθέτες, όπως επιπλέον πρίζα, επιπλέον φωτισμός και ειδικές κατασκευές. 
Οποιεσδήποτε πρόσθετες παροχές χρειάζονται οι εκθέτες πρέπει να αναφερθεί στους 
διοργανωτές πριν την έναρξη της έκθεσης και θα χρεωθεί επιπλέον. 
 
Σημειώσεις: 
 

1. Εάν επιθυμείται την ενοικίαση περιπτέρου με περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, 
μπορεί να διευθετηθεί. 
 

2. Ελάχιστος χώρος ενοικίασης περιπτέρου 4 τ.μ. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

1. Στοιχεία Αιτητή 
 

Όνομα Εταιρείας: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Α.Φ.Τ.(νομικό πρόσωπο): ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Αρ. Ταυτότητας (φυσικό πρόσωπο): ……………………………………………………………………………….. 
 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ταχ. Θυρίδα: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Τηλ.: …………………………………………………………………Φαξ: …………………………………………………….. 
 

Ηλ. Ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Όνομα Υπεύθυνου για την Έκθεση: …………………………………………………………………………………. 
 
2. Χώρος 
 

 
Αρ. Περιπτέρου: ..........      Εμβαδό τ.μ.: …….…  
 
Early Bird (μέχρι 30 Ιουνίου 2016):                        € 100/τ.μ.  x  ……… m² = ……………. 
 
Κανονική Xρέωση (μετά τις 30 Ιουνίου 2016):    € 110/τ.μ.  x ……… m² = ……………. 
 
 
Αρ. Ατομικού Εκθετηρίου: ..........   
 
Χρέωση:   € 250 + ΦΠΑ 

 
Τελικό πληρωτέο ποσό: Ευρώ …………….… + 19%ΦΠΑ = .............. 

 
3. Τακτοποίηση Λογαριασμού 
 

Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής θα καταβάλλεται το 50% του κόστους του 
ζητούμενου χώρου και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί κατόπιν έκδοσης των σχετικών 
τιμολογίων. Όλες οι χρεώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 
 

Τρόπος Πληρωμής : □ Επιταγή    □ Πιστωτική Κάρτα  □ Κατάθεση στην Τράπεζα  

        □ Τοις μετρητοίς  
 
4. Δήλωση: Εγώ ο/η υπογεγραμμένος/η, δηλώνω ότι συμφωνώ με το έντυπο 

       Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί (Appendix 1).  
 

Όνομα υπογράφοντος:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Υπογραφή και σφραγίδα:…………………………………………………… Ημερομηνία:…………………………. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
 

Τα πιο κάτω στοιχεία μπορούν να σταλούν σε μορφή Word στο email info@made-in-
cyprus.org 
 
(A) Καταχώρηση στοιχείων εκθέτη στον επίσημο κατάλογο (Ελληνικά και Αγγλικά).  
 
Όνομα Εκθέτη (Ελληνικά) ................................................................................................ 

 Όνομα Εκθέτη (Αγγλικά) ................................................................................................. 

Τηλέφωνο: .....................................        Φαξ: ..................................  

Hλεκτρονική Διεύθυνση: ................................................................................................. 

Διεύθυνση: ................................................................... ..................................................................

..........................................................  Ταχ. Κώδικας ..................... 

Ταχ. Θυρίδα .............................................................. Ταχ. Κώδικας ..................... 

Πόλη : ..............................................  

 
(Β) Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Εταιρείας / Προϊόντα / Υπηρεσίες.  
 
Δώστε σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων της εταιρίας σας όπως εσείς θέλετε να 
παρουσιαστούν στον κατάλογο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανά εκθέτη ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ είναι 
30. Επίσης μαζί με το κείμενο το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word θα θέλαμε να μας 
στείλετε και ένα λογότυπο της εταιρείας σας  σε μορφή jpeg ή png. 
Ελληνικά  
.........................................................................................................................................................
...... ...................................................................................................................................................
............ .............................................................................................................................................
.................. .......................................................................................................................................
........................ ................................................................................................................................. 
 
Αγγλικά 
 .........................................................................................................................................................
...... ...................................................................................................................................................
............ .............................................................................................................................................
.................. .......................................................................................................................................
........................ .................................................................................................................................
.............................. ........................................................................................................................... 
  
 
 
Ημερομηνία ............................................ Υπογραφή και σφραγίδα............................  
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Appendix 1) 
 

1. Οι Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί ετοιμάστηκαν από την εταιρεία World Trade Center Cyprus από 
εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως «Οργανώτρια Εταιρεία». 

 
2. Η Οργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή ή έκθεμα χωρίς καμία  

υποχρέωση να δικαιολογήσει τη θέση της, σε περίπτωση που ο αιτητής για συμμετοχή στην Έκθεση 
δεν συμφωνεί ότι θα ακολουθεί τους όρους και κανονισμούς όπως αναγράφονται πιο κάτω. 

 
3. Σε κάθε περίπτερο θα υπάρχει ο Εκθέτης που αναφέρεται στο συμβόλαιο. Υπενοικίαση, «φιλοξενία» 

ή οποιαδήποτε εξυπηρέτηση τρίτου απαγορεύεται. 
 
4.  Η Οργανώτρια Εταιρεία θα συμβουλεύει κάθε Εκθέτη για τον αριθμό του περιπτέρου που θα του 

δοθεί στο χώρο του εκθεσιακού χώρου ανάλογα με το προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρει. Θα 
υπάρχει σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον χρόνο εγγραφής κάθε Εκθέτη στην Έκθεση.  

 
5. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου ο Εκθέτης αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πάρει τελικά μέρος 

στην έκθεση: 
 
� Οφείλει να προειδοποιήσει τους διοργανωτές τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της Έκθεσης. 

Οποιαδήποτε προκαταβολή έχει δοθεί μέχρι την ημέρα αυτή χάνεται, σαν αποζημίωση υπέρ της 
Οργανώτριας Εταιρείας, για την μη εκτέλεση της συμφωνίας. 
� Σε περίπτωση που δεν υπήρξε προειδοποίηση προς την Οργανώτρια Εταιρεία τουλάχιστον 10 ημέρες 

πριν την έναρξη της Έκθεσης, υποχρεούνται να καταβάλουν όλο το ποσό προς εξόφληση. 
� Η Οργανώτρια Εταιρεία στις περιπτώσεις αυτές θεωρεί τον χώρο ελεύθερο και τον διαθέτει όπως 

αυτή νομίζει. 
 
6. Η αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού γίνεται μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 2016. Αν περάσει η 

προθεσμία και δεν έχει εξοφληθεί το κόστος του περιπτέρου, σημαίνει ότι ο Εκθέτης λύνει 
μονομερώς το συμβόλαιο, αποβάλλεται από την έκθεση και το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει 
καταπίπτει υπέρ της Οργανώτριας Εταιρείας σαν αποζημίωση. 
 

7. Αν η Οργανώτρια Εταιρεία κρίνει αναγκαία την τροποποίηση του εκθεσιακού χώρου, ή την 
διαρρύθμιση των περιπτέρων, για οποιανδήποτε αιτία έχει το δικαίωμα μετακίνησης οποιουδήποτε 
Εκθέτη σε άλλο χώρο που θα συμφωνηθεί. 

 
8. Οι Εκθέτες έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον επίσημο εργολάβο-κατασκευαστή της 

Οργανώτριας Εταιρείας για την ετοιμασία του περιπτέρου τους.  
 
9. Οποιοδήποτε σχέδιο διακόσμησης του περιπτέρου, πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στους 

Οργανωτές προκειμένου να μην αλλάξει η βασική εμφάνιση και δομή του χώρου, ούτε να ενοχλεί 
τους άλλους Εκθέτες. Όλες οι κατασκευαστικές και/ή διακοσμητικές εργασίες θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν τουλάχιστον δυο ώρες πριν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης, όπως ορίζονται από 
τους Οργανωτές. 

 
10. Οι Οργανωτές έχουν την υποχρέωση  να παραδώσουν στον Εκθέτη το χώρο του περιπτέρου του      
 την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου από τις 13.00μ.μ. – 20.00μ.μ. και ο Εκθέτης οφείλει να παραδώσει 
 το περίπτερο την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στις 23:00μ.μ.. 
 
11. Οι Εκθέτες έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν τα περίπτερα στην κατάσταση που τα 

παρέλαβαν. Τα υλικά της δομής των περιπτέρων είναι ιδιοκτησία της Οργανώτριας Εταιρείας που 
έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με την εκτίμηση του αρμόδιου τεχνικού  
συμβούλου της για οποιανδήποτε ζημιά ή απώλεια αυτών προερχόμενη από την Εκθέτη ή 
εκπρόσωπό του. 
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12. Οι Εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των χώρων για τυχόν ακαθαρσίες δημιουργήσουν 

κατά την διακόσμηση των περιπτέρων, πριν από τα εγκαίνια. 
 
13. Διαφημίσεις εκτός των περιπτέρων δεν επιτρέπονται. Απαγορεύεται η διανομή διαφημιστικού 

υλικού των Εκθετών στους διαδρόμους, στους γύρω χώρους της έκθεσης όπως και στην είσοδο της. 
 
14. Η παρουσίαση εκθεμάτων με την χρήση ραδιοφώνου, βίντεο κ.λ.π. θα γίνεται σε χαμηλή ένταση 

ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι Εκθέτες.  
 
15. Στην περίπτωση που η έκθεση δεν πραγματοποιηθεί ή ήθελε διακοπεί ή μεταβληθεί ο χαρακτήρας 

της από οποιανδήποτε ανωτέρα βία, σεισμό, πλημμύρες, πόλεμο ή πυρκαγιά ή από οποιονδήποτε 
άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε ενέργεια των Οργανωτών, συμφωνείται ότι οι Εκθέτες καμιά 
αξίωση ή απαίτηση έχουν όσο αφορά οποιανδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή καταβληθέντος 
ποσού. 

 
16. Η ημερομηνία εγκαινίων, οι ώρες και μέρες λειτουργίας της έκθεση, καθορίζονται από τους 

Οργανωτές που διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν οποιανδήποτε αλλαγή. 
 
17. Απαγορεύεται πριν από τη μέρα λήξης της έκθεσης, οποιαδήποτε μετακίνηση εκθεμάτων από το 

χώρο της έκθεσης . 
 
18. Το κόστος μετακίνησης των εκθεμάτων προς και από το χώρο της έκθεσης καθώς και η διακόσμηση 

του περιπτέρου επιβαρύνουν τον Εκθέτη, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα για αυτό να ζητήσει 
μείωση του κόστους του περιπτέρου. 

 
19. Οποιαδήποτε μετατροπή, αφαίρεση ή προσθήκη υλικών πρέπει να γίνεται με την συγκατάθεση 

των Οργανωτών οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα κατά την κρίση τους να αφαιρέσουν 
εγκαταστάσεις οι οποίες ενοχλούν άλλους Εκθέτες ή τους επισκέπτες. 

 
20. Οι Οργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιανδήποτε ασφάλιση εκθεμάτων. Οι Εκθέτες θα πρέπει να 

καλυφθούν με δικά τους ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου. Για τυχόν 
φθορές, απώλειες ή καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα, από εκρήξεις, από νερό ή 
άλλες αιτίες και γενικά κάθε ζημιά σε βάρος προσώπων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εμπορευμάτων δεν μπορεί να καταλογισθεί σε βάρος της Οργανώτριας Εταιρίας. Η Οργανώτρια 
Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη αποζημίωσης και έχει μόνο τις συνηθισμένες υποχρεώσεις του 
εκμισθωτή, δεν είναι δηλαδή θεματοφύλακας των εισαχθέντων στους χώρους που έχουν 
ενοικιαστεί. 

 
21. Με το τέλος της έκθεσης, οι Εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν αμέσως τα εκθέματα από 

τον χώρο της έκθεσης όπως και τα υλικά της διακόσμησης του περιπτέρου τους. Σε περίπτωση που 
δεν μεταφερθούν έγκαιρα, οι Οργανωτές έχουν το δικαίωμα να τα μεταφέρουν και αποθηκεύσουν 
με δαπάνες των Εκθετών. 

 
22. Οι Εκθέτες και το προσωπικό που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα, είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν 

τους κανονισμούς και τους όρους συμμετοχής. 
 
23. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας  και 

οποιαδήποτε σύγκρουση προκύπτει θα να αντιμετωπίζεται υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία  των 
Κυπριακών δικαστηρίων. 


