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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:    Παρασκευή    16η Σεπτεμβρίου 2016:      18:00 – 22:00  
                              Σάββατο         17η Σεπτεμβρίου 2016:  11:00 – 22:00 

Κυριακή          18η Σεπτεμβρίου 2016:  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 
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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: 
 τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή 
 πινακίδες στους δρόμους  
 περιοδικά 
 προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 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:  
 

 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.: …….…  
 
Xρέωση (μέχρι 15 Ιουλίου 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. 
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INTRODUCTION 
 
 

World Trade Center Cyprus is organising the 3rd Exhibition “Made in Cyprus”, which 
serves the purpose of promoting and advertising the products and services of Cyprus.  
The exhibition is being held under the auspices of the Cyprus Ministry of Energy, 
Commerce, Industry and Tourism and the official supporters are the Cyprus Chamber 
of Commerce and Industry (KEVE), the Cyprus Employers and Industrialists 
Federation (OEB), Limassol Municipality, Cyprus Tourism Organization (CTO) and the 
Limassol Tourism Board. 
 
Exhibition Dates & Time:  Friday         16th September 2016:  18:00 – 22:00 
                                               Saturday   17th September 2016:  11:00 – 22:00 

       Sunday   18th September 2016:  11:00 – 22:00 
 
Venue: Trakasol Cultural Center, Limassol Marina 
 Entrance: The entrance for the public will be free. 

 
PRODUCT AND SERVICES  

CATEGORIES 
Agriculture & Forestry 

Antiques, Philately & Coins 

Apparel & Clothing 

Architecture & Design 

Bakery & Confectionery 

Banking, Insurance & Finance 

Building Construction 

Business Services 

Computer Hardware & Software 

Cosmetics and Beauty Products 

Education & Training 

Electronics & Electrical Goods  

Environment & Waste Management 

Food & Beverage 

Furniture 

Gems & Jewelry 

Home Furnishings & Home Textiles 

Horticulture & Floriculture 

Hotel, Restaurant & Catering 

Household Consumables 
HR Consultants 

 

IT & Technology 

Lifestyle & Fashion 

Meat, Poultry & Seafood 

Media & Advertising 

Medical & Pharmaceutical 

Natural & Organic 

Pets & Veterinary 

Power & Energy 

Printing & Publishing 

Real Estate 

Renewable Energy 

Security  

Shipping & Aviation  

Solar Energy 

Sporting Goods, Toys & Games 

Telecom Products & Equipment 

Toys & Games 

Travel & Tourism 

Wedding & Christening & Baby, Kids & 
Maternity 

Wellness, Health & Fitness 

Wine & Spirits 
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ORGANISERS 
 
World Trade Center (Cyprus) Ltd is a member of World Trade Centers Holdings 
(Cyprus) Ltd (www.wtchcy.org), under the umbrella of Nest Investments (Holdings) 
Ltd (www.nestco.org) recipient of the CIPA Investment award 2013. With offices in 
Limassol, the World Trade Center Cyprus as a member of the World Trade Centers 
Association, is fully integrated into a network of over 360 World Trade Centers with 
850,000 affiliated companies in 95 countries on six continents. 
 
Services offered by the World Trade Center Cyprus are the below:  
 

 Inbound and Outbound Trade Missions – B2B Meetings 
 

 Trade Education 
 

 Organisation of Exhibitions & Conferences 
 

 “Signature” Training & Business Solutions – Educational programmes 
 

 Business Centre with serviced offices 
 

 Business Consultancy 
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WHY PARTICIPATE AS AN EXHIBITOR 
 

 
1. Increase sales. 

Your company will have the opportunity to promote and advertise your 
products and/or services to the public. 

 
2. Strengthen your brand awareness. 

Participate in an advertising campaign which will include:  
 Television and radio broadcast 
 Outdoor advertising 
 Print Advertising  
 Social media  
 Below the line advertisement  

 
3. Your company’s details will be advertised, on the Made in Cyprus website 

www.made-in-cyprus.org and on the WTC Association portal with membership 
in over 95 countries worldwide. https://www.wtca.org/locations/world-trade-
center-cyprus/news?locale=en 
 

4. Generate interest and increase awareness of your products/services 
 

5. Your company will have the privilege to participate in the Made in Cyprus 
Roadshow abroad. 

 
6. Visitors from abroad will attend the exhibition. 

 
7. The Ministry of Commerce will cover 50% of the total cost (rental of booth, 

building of booth and booth equipment) to the food and beverage producers 
who have applied for the DeMinimis Scheme for exhibitions which will take 
place in 2016. 
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COST INFORMATION 

 
 
1) Main Structure 
 
 Perimeter walls with aluminum frames and melamine - height 2.5 meters 
 Open grid roof structure 
 Fascia sign with exhibitor’s/company’s name  
 1 information counter 50x100x100 
 1 Stool 
 2  Shelves 30x100 
 1 waste basket  
 1 electric socket with one master switch 
 1 spot light per 3 square meters 
 
Basic structure cost 
 

 Basic Cost: €110 + VAT per sq.m. 
 
2) Information counter (2m information counter, 1 stool, fascia sign with 

exhibitor’s/company’s name) 
 

 €250 + VAT  
 
 
Additional Support from the Organizer to Exhibitors: 
 
 1 parking space for the days of exhibition 
 Cleaning of common areas 
 Badges of entrance for exhibitors and their employees  
 
Additional services requested by the exhibitors such as extra socket, additional 
lighting and special construction will be charged extra.  
 
 
Notes: 
 

1. If any Exhibitor requires rental of more square meters, this can be 
arranged. 

 
2. Minimum area rental 4 sq.m. 

 
REGISTRATION FORM 
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1. Applicant’s Details 
 

Company Name: …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Tax Identification Code (Legal Entity): ……………………………………………………………………………. 
 
I.D. (for non-companies): ……………………………………………………………………………………………… 
 
Address: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Post Box: …………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Tel.: …………………………………………………………………Fax: …………………………………………………….. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Person Responsible for the exhibition: …………………………………………………………………… 

 
2. Area requested 
 

 

Stand Number: ………….                             Square Meters.: ………..  
 
Basic Cost:       € 110 per sq.m   x ……… m² = ……………. 

 
 

Information Counter Number: …………….. 
 
Cost:  €250 + VAT 

 

  
Total cost: Euro …………….… + 19%VAT = ………………………… 

 
 

3. Account Settlement 
 

With the submission of the Registration Form, a 50% down payment of the overall cost 
must be made and the remaining balance should be settled, upon issuance of invoices. All 
charges are subject to VAT.    

Payment   □ Cheque □ Bank Transfer □ Bank Deposit □ Cash 

 
4. Statement: I the undersigned, agree to abide with the Terms and Conditions as written 

below. 
 
Name of Signatory:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Signature and Stamp:…………………………………………………… Date:…………………………. 

 
EXHIBITOR’S CATALOGUE 

 
The below contact details can be send in Word format at info@made-in-cyprus.org 
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(A) Contact details of exhibitor in the official catalogue of the exhibition 
 
Company’s Name (Englsh) ......................................................................................................... 

Telephone: .....................................        Fax: ..................................  

E-mail address: ................................................................................................. 

Adress: ................................................................... ....................................................................

....................................................  Post Code ..................... 

P.O. Box .............................................................. Post Code ..................... 

City : ..............................................  

 
(Β) Company’s Business Activities / Products/ Services.  
 
Please describe the services / products of your company as you would like to be in the 
exhibitor’s catalogue. NOTE: Maximum number of words is 30. Also please send us your 
company’s logo in jpeg or png. 
Greek 
.....................................................................................................................................................
.......... ..........................................................................................................................................
..................... ...............................................................................................................................
................................ ....................................................................................................................
........................................... .........................................................................................................
........................ 
 
English 
 ....................................................................................................................................................
........... .........................................................................................................................................
...................... ..............................................................................................................................
................................. ...................................................................................................................
............................................ ........................................................................................................
....................................................... .............................................................................................
.............................. 
  
 
 
Date ............................................   Signature and Stamp ............................  

 
 
 
 
 
 

TERMS & CONDITIONS 
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1. The below Terms & Conditions are prepared by World Trade Center Cyprus hereinafter 
referred to as “The Organizing Company “. 

 
2. The Organizing Company reserves the right to deny any involvement or exhibit without 

obligation to justify its position, in case an applicant does not fulfill the conditions set below 
or does not support the mission of the exhibition. 

 
3. In each stand there will be only one exhibitor whose name will be displayed and mentioned 

in the contract. Sublease, "hospitality" or any third party service is prohibited.  
 

4. Stands will be assigned to exhibitors in coordination with the Organizing Company and will 
depend on the product or service the exhibitor offers and the timing of signing up. First come 
first served! 

 
5. Upon signing the contract, the exhibitor cannot cancel their participation without cause and 

consequences. If for any reason an exhibitor has to cancel his participation, he/she 
 

 Should advise the Organizing Company at least 10 days prior to the opening day of 
the exhibition. Any deposit paid until that day is non-refundable and constitutes 
compensation to the organizing company for expenses and time thus far. 
 

 In case of no notification to the Organizing Company at least 10 days prior to the 
opening day of the exhibition, the exhibitor must pay the full amount. Under these 
circumstances the Organizing Company considers the space free and can utilize it at 
its own discretion. 
 

6. The payment of the balance should be done by September 1st, 2016. If the exhibitor does not 
meet the deadline and the full amount is not paid, then the exhibitor is unilaterally bridging 
the contract and will be expelled from the exhibition. The amount already paid shall be kept 
by the organizing company as compensation. 

 
7. If the Organizing Company deems it necessary to amend the exhibition space or layout for 

any reason, he can move any exhibitor in a different place, in agreement with the exhibitor. 
 
8. Exhibitors are required to use the official contractor - manufacturer hired by the Organizing 

Company for the preparation of their stand. If there is an overwhelming reason for which the 
Exhibitor needs to utilize a different contractor, he must seek approval from the Organizing 
Company. 

 
9. Decorating plans for the stands must be submitted for approval to the Organizing Company 

in order to conform with the overall look and structure of the site and not to disturb other 
exhibitors. All construction and/or decorative works should be completed at least two hours 
prior to the official opening of the exhibition, as defined by the Organizing Company. 

 
10. The Organizing Company will deliver to the Exhibitors the stands on Friday 16th September 

2016  from 1:00 pm – 8:00 pm. 
 
 
 

11. Exhibitors are required to hand over the stands in the condition they received them. The 
materials used for the construction of the stands are the property of the Organizing 
Company who is entitled to claim compensation in accordance with the assessment of a 
technical advisor for damages or loss caused by the exhibitor or his representatives. 
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12. Exhibitors must ensure that their stand and the surrounding area is clean of empty boxes and 
other materials used for the assembly or decoration of the stands, before the opening of the 
Exhibition.  

 
13. Advertising outside the stands is not allowed. Distribution of promotional materials are only 

allowed in the stand and not in the corridors, the surrounding areas of the exhibition or at 
the entrance. 

 
14. The presentation of exhibits using radio, video etc. should be at low volume in order not to 

disturb the other exhibitors.  
 

15. If the Exhibition does not take place or it is interrupted or changed because of act of God, 
earthquake, flood, war or fire or any other reason not caused by the Organizing Company, 
exhibitors will have no demand or claim regarding compensation or reimbursement. 

 
16. The opening date, hours and days of operation of the Exhibition is determined by the 

Organizing Company who reserves the right to make changes as deemed necessary.  
 

17. Taking down the exhibits and removing materials before the official closing of the exhibition 
is strictly prohibited. 
 

18. At the end of the exhibition, the exhibitor is obliged to immediately remove the exhibits from 
the exhibition hall as well as materials and decorations. If not promptly removed, the 
Organizing Company has the right to remove and store the Exhibits and all expenses will 
burden the Exhibitor. 

 
19. The moving costs of exhibits to and from the stand and the decoration of the stand are the 

sole responsibility of the Exhibitor, who cannot ask for a reduction of the cost of the stand 
for this reason. 

 
20. Any modification, removal or addition of materials should be made with the consent of the 

Organizing Company who reserves the right at his sole discretion to remove installations that 
disturb other Exhibitors or visitors. 

 
21. The Organizing Company is not responsible for the insurance of the exhibits. Exhibitors will 

be covered by their own insurance policies against any risk. For any damage, loss or 
destruction by fire or natural phenomena, explosions, water or other causes, and generally 
any harm to people, machinery and goods cannot be charged against the organizing 
company. The Organizing Company accepts no liability for damages and is not the fiduciary 
of the exhibits of the spaces rented.  

 
22. Exhibitors and staff employed directly or indirectly by them, are required to comply with the 

regulations and terms of participation. 
 

23. The present Terms & Conditions sheet is governed by the Laws of the republic of Cyprus and 
any conflict arising there from shall be treated under the exclusive jurisdiction of the Cypriot 
competent courts. 
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