
29 Σεπτ - 01 Οκτ 2017 - Χώρος Κρατικής Έκθεσης 29 Sept - 01 Oct 2017
International Fair Grounds

CYPRUS 
AGRICULTURAL & 

GARDEN EXHIBITION
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
& ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΠΟΥ

Ονομασία εταιρείας / Company Name:

Αρμόδιος / Co-ordinator:          Τίτλος / Title:

Διεύθυνση / Address:

Πόλη / City:            Ταχ. Κώδικας / Post Code:

Τηλ. / Tel.:            Φαξ / Fax:

E-mail:            Κιν. / Mob:

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως με επιταγή ίση με το 50% της συμμετοχής στην Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση και Έκθεση Κήπου. 
Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής.  Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με την προκαταβολή δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι όροι συμμετοχής και κανονισμοί της έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σας. 
All applications must be accompanied with an unrefundable 50% deposit of the space reservation.  Any participation form without this deposit will 
be considered null and void. The rules and regulations of the exhibition are considered to be an integral part of your participation.

Όλες οι πληρωμές  θα πρέπει γίνονται με επιταγές που θα εκδίδονται στο όνομα της DISPLAY ART PLC ή με έμβασμα στη Τράπεζα Κύπρου, IBAN: 
CY72 0020 0195 0000 3570 0576 1803.
All payments should be made by cheque, which must be issued in the name of DISPLAY ART PLC or through transfer to the Bank of Cyprus, IBAN: 
IBAN: CY72 0020 0195 0000 3570 0576 1803.

Αποστείλετε την αίτηση σας: / Please send this participation form to: 

DISPLAY ART PLC - info@displayartgroup.com or fax: +357 22485933

Υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας / Signature & Company seal:

 Όνομα / Name in full:

●   Ελάχιστος χώρος κράτησης: 15τ.μ. / Minimum space allocation: 15m2  

●   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο / Price per square metre:

     A: Εσωτερικός Χώρος = €60 +19%  V.A.T.

     Β: Εξωτερικός Χώρος = €14 +19%  V.A.T.
            (δεν περιλαμβάνει βασική δομή)

Η τιμή περιλαμβάνει: ενοικίαση του χώρου, τη βασική δομή του περιπτέρου*, 
καθαριότητα, φύλαξη, διαφήμιση και οργάνωση / The price includes: space 
rental, basic stand construction*, cleaning, security and advertising.  

 Έντυπο συμμετοχής – Συμβόλαιο / Participation form – Contract   

* ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
    BASIC STAND CONSTRUCTION 
Περιλαμβάνει: περιμετρική τοιχοποιία σε χρώμα 
σφένδαμος, πέργολα οροφής για στήριξη τοιχοποιίας 
και φωτισμού, 1 φωτιστικό 3τ.μ., επιγραφή, 1 τραπέζι, 
4 καθίσματα, 1 πρίζα διπλή 13ΑΜΡ και 1 κάλαθο 
αχρήστων.
Includes: parameter partition walls in maple colour, 
open grid roof, one spot per 3m2, 1 company sign, 1 table, 
4 chairs, 1 double socket 13AMP and 1 dustbin. 

Εσωτερικός Χώρος
Internal Space: .…………………………....…………… m2 @ €60,00 ………………….………………......+ V.A.T. (at present 19%)

Εξωτερικός Χώρος 
Outdoor space: ……………….........…............….…… m2 @ €14,00 ……………….....……......……........+ V.A.T. (at present 19%)

ΣΥΝΟΛΟ
TOTAL €

ΣΥΝΟΛΟ
TOTAL €

Υπηρεσίες – Σημειώστε √  / Services – tick √

1. Σύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος - €30 : Μονοφασικό φορτίο μέχρι 7kw      €70 : Τριφασικό φορτίο μέχρι 30kw
1. Electricity Connection  - € 30: Single phase load up to 7kw     € 70: Three-phase load up to 30kw

2.  Σύνδεση νερού - €50
2.  Water connection - €50

Κατανάλωση Νερού - €15
Water Consumption- €15

3. Αποχέτευση - €50
3. Drainage - €50

4. Wi-Fi / δωρεάν για συνδρομητές CYTA
     /καρτοσύνδεση για άλλα δίκτυα

Υπο την αιγίδα / Under the auspices 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος / Ministry of Agriculture,  
Rural Development and Environment 


