
Περίπτερο χωρίς δομή (ίχνος εδάφους)  110  € / m2

Περίπτερο με δομή ύψους 2,50 μ.  128  € / m2

Με δομή: Η κατασκευή του τυποποιημένου περιπτέρου αφορά περίπτερο ύψους 2,50 μ., το οποίο αποτελείται από φορέα στήριξης αλουμινίου 
της εταιρείας Octanorm Γερμανίας. Το χρώμα του αλουμινίου είναι φυσικό ασήμι, ενώ τα πάνελ πλήρωσης είναι από mdf επενδεδυμένα με pvc χρώματος 
μπεζ. Στην είσοδο των περιπτέρων τοποθετείται μετόπη με πλήρωση από pvc διάτρητο. Το ύψος της μετόπης είναι 30 εκ., ενώ το καθαρό ύψος του pvc είναι 
20 εκ. Στην μετόπη τοποθετείται επιφάνεια από λευκό pvc διαστάσεων 1,50 μ. x 0,20 μ. με εκτύπωση της επωνυμίας της έκθεσης, του εκθέτη και 
του αριθμού περιπτέρου. Το δάπεδο θα επιστρωθεί με μοκέτα χρώματος μπεζ-καφέ. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα φωτιστικό σποτ 100 W / 3 τ.μ., μια πρίζα, ένα 
γραφείο και τρεις καρέκλες.

• Δυνατότητα (με έξτρα χρέωση) για τοποθέτηση ενισχυμένου καρέ οροφής για δομή 2,50 ή 3 μέτρων.
• Δυνατότητα (με έξτρα χρέωση) σύνθετης τυποποιημένης δομής τριών τύπων: bronze - silver - gold.

Πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% κατά την τιμολόγηση.

           Mε δομή  Χωρίς δομή

• Ενοικίαση του χώρου               3      3
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης               3      3
• Αναγραφή της επωνυμίας σε ειδική πινακίδα - μετόπη            3

• Καθημερινή καθαριότητα εκθεσιακού χώρου             3      3
• Αναγραφή των στοιχείων και του προφίλ της εταιρίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

 στον κατάλογο της έκθεσης               3      3
• Toποθέτηση της βασικής δομής (δανεισμός) με πάνελ ύψους 2,50 μ.           3

• Τοποθέτηση μοκέτας στο περίπτερο              3

• Τοποθέτηση μοκέτας στους κοινόχρηστους χώρους            3      3
• 1 φωτιστικό σποτ 100 W / 3 τ.μ. και 1 πρίζα             3

• Γενική ασφάλεια της έκθεσης από εταιρία security            3      3
• Kατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος              3      3
• Παροχή προσκλήσεων, διαφημιστικών αυτοκόλλητων και αφισών           3      3
• Χρήση μέσων μεταφοράς εκθεμάτων (περονοφόρων, παλετοφόρων)           3      3
• Παροχή καρτών εισόδου και parking              3      3

Παροχές περιπτέρου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ενοικίασης εκθετήριων χώρων


