
 

    
 

Θέμα.: Προβολή μέσω καταχώρησης στο φυλλάδιο της  Ελληνικής 
                Επιχειρηματικής Αποστολής στη Ντόχα του Κατάρ, 23-26/06/14 

 

Εν όψει της ως άνω Αποστολής, πρόκειται να εκτυπώσουμε φυλλάδιο διαστάσεων (24εκ. 
πλάτος x 16,5 εκ. ύψος ) στο οποίο θα μπορείτε να προβληθείτε μέσω καταχώρησης .  
 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Οι προδιαγραφές της καταχώρησης θα πρέπει να είναι ως εξής: 

- PDF κλειστό. Εάν το έχετε σε μορφή TIFF ( Photoshop ή EPS εάν είναι  illustrator με create 
outlines τα γράμματα, θα πρέπει να είναι και αυτό κλειστό).  

- Format: jpeg ή pdf, σε υψηλή ανάλυση 300 dpi, CMYK  Έγχρωμη. 
- Το Profile της εταιρίας να είναι σε CD και όχι σε ηλεκτρονική μορφή & στα αγγλικά. (Το 

φυλλάδιο θα διανεμηθεί στη πόλη που θα επισκεφθεί η αποστολή, στους φορείς, στους 
συμμετέχοντες Άραβες Επιχειρηματίες, καθώς επίσης και σε άλλες εκδηλώσεις του 
Επιμελητηρίου.) 

 

* Κόστος Έγχρωμης Καταχώρησης:    (* Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
       Ευρώ 
Α.  Εξωτερικό οπισθόφυλλο 
       (24 cm πλάτος x 16,5 cm ύψος τελικό + 0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω)        €   900 
Β.  Εσωτερικό οπισθόφυλλο 
      (24 cm  πλάτος x 16,5 cm ύψος τελικό + 0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω)        €  500 (έκλεισε) 
Γ.  Εσωτερικό Εξώφυλλο  
       (24 cm πλάτος x 16,5 cm ύψος τελικό + 0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω)                €   600  
Δ.  Σαλόνι (48 cm πλάτος x 16,5 cm ύψος τελικό + 0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω)       €   350 
Ε.  Ολοσέλιδη οριζόντια 
      (24 cm πλάτος x 16,5 cm ύψος τελικό + 0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω)                       €  250 
Ζ.  Λογότυπο σε όλες τις εσωτερικές σελίδες με υλικό (4,5 cm πλάτος x 0,8 cm ύψος)   €   200(έκλεισε) 
H.  Απλή καταχώρηση (στοιχεία επιχείρησης)           €   100 
 

Εφόσον συμμετάσχετε στην Αποστολή, θα έχετε έκπτωση 20%. 
 

Τρόπος πληρωμής: Κατάθεση με την αιτιολογία ως έκτακτη εισφορά για το Αραβο-
Ελληνικό Επιμελητήριο στον  ακόλουθο λογαριασμό: ΑLPHA 164.00.2002.000.588, με 
την παράκληση να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με φαξ.: 210-6746577.  
 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια: 
κα. Μαρία Α. Βεστάρκη - Τηλ. 210-6711210/6726882 (Εσωτ. 110) /Φαξ.: 210-6746577. 

ΥΓ.:  Το προαναφερόμενο φυλλάδιο θα εκτυπωθεί μόνον και εφόσον         
συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός καταχωρήσεων. 
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