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Eιδικές χορηγίες



Χορηγός Εγκαινίων
€3.000

Χορηγός Δεξίωσης 
€3.000

Ο Χορηγός Εγκαινίων θα έχει την δυνατότητα να το-
ποθετήσει διαφημιστικά και διακοσμητικά αντικεί-
μενα στο χώρο τέλεσης των εγκαινίων ενώ παράλ-
ληλα θα γίνει  ειδική αναφορά στον χορηγό κατά την 
διάρκεια των εγκαινίων. 
Το λογότυπό του θα είναι σε εμφανές σημείο σε όλες 
τις προσκλήσεις οι οποίες θα σταλούν στο επίσημο 
πρωτόκολλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε εκλε-
κτούς καλεσμένους. Πέραν των 1000 προσκλήσεων 
θα δοθούν και θα σταλούν για τα εγκαίνια. Παράλ-
ληλα ο Χορηγός Εγκαινίων θα μπορεί να παρέχει πλη-
ροφορίες και να προωθήσει τα προϊόντα ή και τις υπη-
ρεσίες του κατά την διάρκεια της δεξίωσης για τους 
επίσημους καλεσμένους.

Την Παρασκευή 10 Μαΐου μετά το πέρας της έκθεσης 
θα παραχωρηθεί δεξίωση προς τιμή των εκθετών 
και των χορηγών της εκδήλωσης. Ο τόπος της δεξί-
ωσης θα ανακοινωθεί και καλεσμένοι θα είναι όλοι οι 
εκθέτες αλλά και χορηγοί της εκδήλωσης.  Ο Χορηγός 
της δεξίωσης δικαιούται να διακοσμήσει σε συνεν-
νόηση με τους Διοργανωτές το χώρο όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί η εκδήλωση και να προβεί σε προωθη-
τικές ενέργειες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του.
Θα λειτουργεί PhotoBooth με το λογότυπο του 
χορηγού τυπωμένο στη συσκευή.  

Ειδικές χορηγίες
Στο Limassol Boat Show 2019 θα υπάρχουν Ειδικές Χορηγίες οι οποίες αφορούν μεμονωμένες και 
ξεχωριστές εκδηλώσεις τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της έκθεσης.

Δίνεται η ευκαιρία σε μία εταιρεία να χορηγήσει τον 
επίσημο χάρτη του Limassol Boat Show 2019 που 
θα εκτυπωθεί σε 5000 αντίτυπα και θα διαμοιραστεί 
στους επισκέπτες της έκθεσης. 
Το λογότυπο του χορηγού θα προβάλεται σε εμφανή 
σημείο στην αρχική σελίδα του χάρτη. 

Χορηγός χάρτη
€2.000

Χορηγός Σεμιναρίων 
€1.000
Ο Χορηγός Σεμιναρίων θα είναι ένας (1) και θα μπορεί 
να διακοσμήσει την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 
σεμιναρίων με τα λογότυπά του, έντυπο διαφημιστικό 
και διακοσμητικό υλικό αφού έρθει σε συνεννόηση 
με τους Διοργανωτές.  Όλα τα σεμινάρια θα προωθη-
θούν μέσω του διαφημιστικού υλικού, των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας του Limassol 
Boat Show.



Ειδικές χορηγίες
Στο Limassol Boat Show 2019 θα υπάρχουν Ειδικές Χορηγίες οι οποίες αφορούν μεμονωμένες και 
ξεχωριστές εκδηλώσεις τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της έκθεσης.

Για την μεταφορά των VIP guests και άλλων επισκε-
πτών θα χρησιμοποιηθούν buggies τα οποία θα 
φέρουν σε εμφανές σημείο το λογότυπο του χορηγού. 

Marina buggies
€1.500

Το λογότυπο του χορηγού θα τυπωθεί σε όλες τις 
τσάντες που θα δοθούν δωρεάν στους επισκέπτες σε 
διάφορα σημεία της έκθεσης. Θα δοθούν πέραν των 
5.000 τσαντών στους επισκέπτες κατά τη διάρκεια 
του Limassol Boat Show 2019.

Welcome bags
€2.000
(Διαθέσιμο για χορηγίες άνω των €5.000)



 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλώ συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία σας και ακολούθως στείλτε με fax ή παραδώστε 
το έντυπο διά χειρός σε έναν από τους εκπροσώπους μας.

Ημερομηνία ______/_______/_______                                                                          

Όνομα _________________________________   Επώνυμο ______________________________________

Τίτλος __________________________________   Εταιρεία ______________________________________

Διεύθυνση _____________________________________________________________________________

Τηλέφωνο  _________________________________   Fax _______________________________________

Email ______________________________   Website ___________________________________________

Έκδοση Τιμολογίου
Πλήρης Εμπορική Επωνυμία _______________________________________________________________

Διεύθυνση Έκδοσης Τιμολογίου ____________________________________________________________
(αν είναι διαφορετική από την πιο πάνω)

Κατηγορία Χορηγίας __________________________________ Ποσό Χορηγίας _____________________   

Ζητούμενος Χώρος ______________________________________________________________________

Αριθμός περιπτέρων προς ενοικίαση _______________________________________________________

Με την υπογραφή μου πιστοποιώ ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τους όρους και κανονισμούς συμμετοχής μου στην 
έκθεση Limassol Boat Show 2019 που διοργανώνεται από την εταιρεία Dacor Advertising and Media Ltd. 
Όλες οι χορηγίες και ενοικίαση περιπτέρων είναι προπληρωτέα με τελευταία ημερομηνία εξόφλησης του ολικού ποσού την 
29η Mαρτίου 2019.

      Αποδέχομαι  να μου σταλεί διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία Dacor Advertising and Media Ltd. 
       Αποδέχομαι να φωτογραφηθώ / βιντεοσκοπηθώ κατά την διάρκεια της έκθεσης και αυτό το υλικό να χρησιμοποιηθεί για την 
       πρόωθηση του Limassol Boat Show. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ     ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

______________________     ______________________
               
(Εκ μέρους των Διοργανωτών)                                        (Σφραγίδα εταιρείας) 

Στοιχεία διοργανωτών:
Dacor Advertising and Media Ltd., Αποστόλου Βαρνάβα 5, 3065, Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ.: +357 25 577 750 / +357 96 440 761 | Fax: +357 25 577 760 | E-mail: info@dacor.com.cy | www.dacor.com.cy 

www.limassolboatshow.com



1. Σε κάθε περίπτερο θα υπάρχει ο Χορηγός που αναφέρεται 
στο συμβόλαιο. Υπενοικίαση, ‘φιλοξενία’, οποιαδήποτε ‘εξυ-
πηρέτηση’ τρίτου, απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα να αποβάλουν όσους δεν 
συμμορφώνονται.

2. Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, υιοθετείται και τηρείται η 
αρχή χρονικής προτεραιότητας. Ως αποδεικτικό θεωρείται 
το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής 
και η απόδειξη εξόφλησης προκαταβολής. Η χρονολογία 
απόδειξης προκαταβολής θα έχει πρώτη και κυρίαρχη ισχύ 
στην κράτηση θέσης. 

3. Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν οποιαδή-
ποτε συμμετοχή ή έκθεμα το οποίο δεν αρμόζει με την έκ-
θεση χωρίς καμία υποχρέωση να δικαιολογήσουν την θέση 
τους.

4. Τελευταία ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα θεωρείται 
η 29η Μαρτίου 2019. Από την ημερομηνία αυτή και μετά θα 
επιτρέπετε η εισαγωγή Χορηγών αλλά μόνο με πλήρη εξό-
φληση του ποσού εντός 5 εργάσιμων ημερών και μόνο στις 
εναπομείναντες κενές θέσεις. 

5. Με την υπογραφή και παράδοση της αίτησης συμμετοχής, 
ο κάθε Χορηγός πρέπει να καταβάλει το 30% της αξίας του 
περιπτέρου ως προκαταβολή. 

6. Αποπληρωμή/εξόφληση θεωρείται η καταβολή χρημάτων 
του ολικού ποσού, στα χρονικά πλαίσια όπως έχει καθο-
ριστεί η 29η  Μαρτίου 2019 με την καταβολή του ποσού σε 
τραπεζικό λογαριασμό ή με υπογεγραμμένες επιταγές. Στην 
περίπτωση μεταχρονολογημένων επιταγών δε θα πρέπει η 
τελευταία να ξεπερνά την 12η Απριλίου 2019 και εφόσον έχει 
πληρωθεί το 70% του ποσού μέχρι την 29η  Μαρτίου 2019.

7. Εάν η προκαταβολή καταβληθεί πριν την 31η Ιανουαρίου 
2019, τότε ο Χορηγός δικαιούται 5% έκπτωση στο ποσό 
της προκαταβολής, και σε περίπτωση που το ολικό ποσό 
εξοφληθεί μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019 ο Χορηγός 
δικαιούται επιπλέον 5% έκπτωση στην υπόλοιπη χρέωση.

8. Σε περίπτωση που μετά την εξόφληση ο Χορηγός αλλάξει 
γνώμη ή δε μπορεί να λάβει μέρος για δικούς του λόγους ή 
λόγους ανωτέρας βίας, και εφόσον έχει υποβάλει γραπτή ει-
δοποίηση 30 εργάσιμες μέρες πριν την έκθεση, του επιστρέ-
φεται το 50% του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί.

9. Σε περίπτωση που ο Χορηγός αποφασίσει ότι δεν θα συμ-
μετέχει στην έκθεση και δεν προειδοποιήσει γραπτώς 30 
εργάσιμες μέρες πριν την έκθεση τους Διοργανωτές ή δεν 
φέρει εγκαίρως τα εκθέματα του, οφείλει να πληρώσει όλο 
το ποσό της αξίας της χορηγίας. Σε περίπτωση που το ολικό 
ποσό έχει καταβληθεί, τότε αυτό το ποσό κρατείτε από τους 
Διοργανωτές ως αποζημίωση.

10. Σε περίπτωση που ο Χορηγός, μετά την υπογραφή του 
Έντυπου Συμμετοχής και αποδοχή των Όρων και Κανονι-
σμός της Έκθεσης, ανεξαρτήτως των παραγράφων 5,6,7,8 
και 9, δεν παραστεί στην έκθεση και δεν ενημερώσει γρα-
πτός τους Διοργανωτές 30 εργάσιμες μέρες πριν την έκθε-
ση, τότε ο Χορηγός  οφείλει να καταβάλει το ολικό ποσό της 
χορηγίας ως αποζημίωση. 

11. Αν οι Διοργανωτές κρίνουν αναγκαία την τροποποίηση του 
εκθεσιακού χώρου ή την διαρρύθμιση των περιπτέρων για 
οποιαδήποτε αιτία, έχουν το δικαίωμα μετακίνησης οποιου-
δήποτε Χορηγού σε άλλο χώρο ή μετακίνησης εκθεμάτων 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο λειτουργική η έκθεση. 

12. Οι Χορηγοί έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον επί-
σημο εργολάβο - κατασκευαστή των Διοργανωτών για την 
ετοιμασία του περιπτέρου τους. Σε άλλη περίπτωση πρέπει 
να έχουν την γραπτή συγκατάθεση των Διοργανωτών. Όλες 
οι κατασκευές, ιδιαίτερα του εσωτερικού χώρου, πρέπει να 
τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας του εκθεσιακού χώ-
ρου. Επίσης, οι κατασκευαστές θα πρέπει να τηρήσουν αυ-
στηρά το ωράριο και τους όρους κατασκευής περιπτέρων 
όπως ορίζεται από τους Διοργανωτές. 

13. Οποιοδήποτε σχέδιο διακόσμησης του περιπτέρου πρέπει 
να υποβάλλεται για έγκριση από τους Διοργανωτές προ-

κειμένου να μην αλλάξει η βασική εμφάνιση και δομή του 
χώρου, ούτε να ενοχλεί τους άλλους συμμετέχοντες. Όλες 
οι κατασκευές και η διακόσμηση πρέπει να ολοκληρωθούν 
τουλάχιστον δύο ώρες πριν τα επίσημα Εγκαίνια της έκθε-
σης όπως ορίζονται από τους Διοργανωτές. 

14. Όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλουν γραπτός:
 α. Αντίγραφο Ασφαλείας Ευθύνης Εργοδότη
 β. Δήλωση Μεθόδου Ασφαλείας
 γ. Αντίγραφο Εκτιμήσεων Κινδύνου για τις εργασίες τις  

     οποίες θα εκτελέσουν
 δ. Οδηγίες εργασίας για τις εργασίες τις οποίες θα 
      εκτελέσουν.
15. Κατασκευές ή εκθέματα τα οποία κατά την κρίση των Διορ-

γανωτών δεν πληρούν τα μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται 
είτε θα αφαιρούνται είτε θα μετακινούνται από τους Διοργα-
νωτές με το κόστος μετακίνησης να βαραίνει τους Χορηγούς 
στους οποίους ανήκουν οι κατασκευές ή τα εκθέματα. 

16. Οι διοργανωτές  μπορούν να προσφέρουν στους Χορηγούς 
κατόπιν επιπρόσθετης χρέωσης την κατασκευή ειδικών 
κατασκευών περιπτέρου ή ενοικίαση εξοπλισμών όπως χα-
λιά, τηλεοράσεις, σταντ, γραφεία, τέντες σκίασης και πολλά 
άλλα. (υπάρχει σχετικός τιμοκατάλογος)

17. Οι Χορηγοί έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν τα περί-
πτερα όπως ακριβώς τα παρέλαβαν. Σε περίπτωση οποιασ-
δήποτε ζημιάς ή απώλειας στην δομή του περιπτέρου, οι 
Χορηγοί θα αποζημιώνουν τους Διοργανωτές για την αξία 
της ζημιάς ή απώλειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμ-
βαση, τροποποίηση ή καταστροφή περιουσιακού χώρου 
της Μαρίνας Λεμεσού. 

18. Ο Χορηγός σαν κατασκευαστής ή εισαγωγέας τεχνικού μη-
χανολογικού εξοπλισμού υποχρεούται να λαμβάνει, για όλα 
τα εκτιθέμενα μηχανήματα μέτρα ασφαλείας ώστε να προλη-
φθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους χειριστές των μηχανη-
μάτων ή τους επισκέπτες της έκθεσης. Οι Διοργανωτές έχουν 
το δικαίωμα να σταματήσουν τη λειτουργία μηχανημάτων 
οποιαδήποτε στιγμή θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος ή ενο-
χλεί άλλους συμμετέχοντες. Επίσης, κανένα είδος εύφλεκτου 
υλικού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εντός της Έκθε-
σης. 

19. Διαφημίσεις εκτός των περιπτέρων δεν επιτρέπονται. Απα-
γορεύεται η διανομή διαφημιστικού υλικού των Χορηγών 
στους διαδρόμους, στους γύρω χώρους της έκθεσης καθώς 
και στην είσοδο της.

20. Απαγορεύεται η πώληση, η χρήση και η κατανάλωση φαγη-
τών ή ποτών στον χώρο της έκθεσης χωρίς την έγκριση των 
Διοργανωτών.

21. Η παρουσίαση εκθεμάτων με την χρήση οπτικοακουστι-
κών μέσων θα γίνεται σε χαμηλή ένταση ώστε να μην ενο-
χλούνται άλλοι συμμετέχοντες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι 
Διοργανωτές διατηρούν δικαίωμα έναντι των Χορηγών να 
λύσουν την συμφωνία συμμετοχής με απομάκρυνση του 
Χορηγού από τον χώρο της έκθεσης. 

22. Οι Χορηγοί έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την 
παροχή ρεύματος που χορηγείται από τους Διοργανωτές. 
Οποιεσδήποτε συσκευές δεν ανταποκρίνεται στο προβλε-
πόμενο φορτίο (13 αμπέρ) ή επικίνδυνες διακλαδώσεις 
ρεύματος, θα αφαιρούνται από τους Διοργανωτές. Κατόπιν 
επικοινωνίας και συνεννόησης με τους Διοργανωτές, οι Χο-
ρηγοί μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο φορτίο ρεύμα-
τος, το οποίο θα υπόκειται σε επιπλέον χρεώσεις. 

23. Σε περίπτωση που η έκθεση δεν πραγματοποιηθεί, ή δι-
ακοπεί, ή μεταβληθεί ο χαρακτήρας της από οποιαδήπο-
τε ανωτέρα βία (σεισμό, πλημμύρες, πόλεμο, πυρκαγιά ή 
οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε ενέργεια των 
διοργανωτών), συμφωνείται ότι οι Xορηγοί καμία αξίωση ή 
απαίτηση έχουν όσον αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή 
επιστροφή καταβληθέντος ποσού.

24. Η ημερομηνία Εγκαινίων, οι ώρες και μέρες λειτουργίας της 
έκθεσης καθορίζονται από τους Διοργανωτές που διατη-
ρούν το δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή. 

Όροι Συμμετοχής και Kανονισμοί της Έκθεσης



25. Απαγορεύεται πριν από την μέρα λήξης της έκθεσης, οποια-
δήποτε μετακίνηση εκθεμάτων από τον χώρο της έκθεσης.

26. Η προσέλευση και αποχώρηση των Χορηγών και των εκθε-
μάτων στο χώρο της έκθεσης θα καθοριστεί από τους Δι-
οργανωτές. Οι Χορηγοί πρέπει να ακολουθήσουν πιστά το 
πρόγραμμα προσέλευσης και αποχώρησης των εκθεμάτων 
στο χώρο, ιδιαίτερα οι εταιρείες οι οποίες θα εκθέσουν σκά-
φη. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί 
το πρόγραμμα, τότε θα καθοριστεί από τους Διοργανωτές 
νέα ώρα προέλευσης και αποχώρησης, εάν αυτό είναι εφι-
κτό. Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επι-
πλέον επιβάρυνση λόγω μη τήρησης του προγράμματος 
προσέλευσης και αποχώρησης. 

27. Όλες οι εταιρείες οι οποίες θα φέρουν σκάφη στον χώρο της 
έκθεσης, πρέπει εκ των προτέρων να δηλώσουν στους Δι-
οργανωτές τον αριθμό και το μέγεθος των εν λόγω σκαφών. 
Οι διαστάσεις των σκαφών θα πρέπει να είναι συμβατές με 
τους ενοικιαζόμενους χώρους ελλιμενισμού των εκθετών. 

28. Το κόστος μετακίνησης των εκθεμάτων προς και από το 
χώρο της έκθεσης, καθώς και η διακόσμηση του περιπτέ-
ρου επιβαρύνουν τον Χορηγό, ο οποίος δεν έχει το δικαίω-
μα να ζητήσει μείωση του κόστους του περιπτέρου.

29. Οποιαδήποτε μετατροπή, αφαίρεση ή προσθήκη υλικών 
πρέπει να γίνεται με την συγκατάθεση των Διοργανωτών, 
οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα κατά την κρίση τους να 
αφαιρέσουν ή να μετακινήσουν εγκαταστάσεις οι οποίες 
ενοχλούν άλλους συμμετέχοντες ή τους Επισκέπτες.

30. Πέραν της καθιερωμένης ασφάλειας που παρέχεται από την 
Μαρίνα Λεμεσού, οι Διοργανωτές αναλαμβάνουν την πα-
ροχή ειδικής ασφάλειας για τον εκθεσιακό χώρο κατά την 
διάρκεια της έκθεσης. Οι εκθεσιακοί χώροι θα περιπολού-
νται 24 ώρες την ημέρα και θα υπάρχει έλεγχος πλήθους και 
κυκλοφορίας. Είναι αποκλειστική ευθύνη των Χορηγών να 
εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την επιτήρηση του δικού 
τους εκθεσιακού χώρου, εξοπλισμού και αντικειμένων.  Οτι-
δήποτε εγκαταλειφθεί στην τοποθεσία γίνεται μόνο με την 
ευθύνη του ιδιοκτήτη. Πέρα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
ασφαλείας, οι Διοργανωτές και η Μαρίνα Λεμεσού δεν φέ-
ρουν καμία ευθύνη για την απώλεια αντικειμένων από τους 
εκθεσιακούς χώρους. 

31. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ασφάλι-
ση εκθεμάτων. Οι Χορηγοί θα πρέπει να καλυφθούν με δικά 
τους ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύ-
νου.

32. Τυχόν φθορές, απώλειες, καταστροφές (από πυρκαγιές, 
φυσικά φαινόμενα, εκρήξεις, νερό ή άλλες αιτίες) και γενικά 
κάθε ζημιά σε βάρος προσώπων, εγκαταστάσεων, μηχανη-
μάτων και εμπορευμάτων, δεν μπορούν να καταλογισθούν 
σε βάρος των Διοργανωτών. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν 
καμία ευθύνη αποζημίωσης και έχουν μόνο τις συνηθισμέ-
νες υποχρεώσεις του εκμισθωτή, δεν είναι δηλαδή θεματο-
φύλακας των εισαχθέντων στους χώρους που έχουν ενοικι-
αστεί.

33. Εκθέματα και υλικά διακόσμησης τα οποία δεν μεταφερ-
θούν έγκαιρα μακριά από τον εκθεσιακό χώρο μετά το 
πέρας της έκθεσης, θα απομακρύνονται και θα αποθηκεύ-
ονται από τους Διοργανωτές με δαπάνες των Χορηγών.

34. Οι Χορηγοί οφείλουν μέχρι 29 Μαρτίου 2019 να προσκομί-
σουν αναλυτική λίστα με τα εκθέματα τα οποία θα παρουσι-
άσουν στο Limassol Boat Show 2019.

35. Οι Χορηγοί οφείλουν μέχρι 29 Μαρτίου 2019 να αποστεί-
λουν το λογότυπο της εταιρείας τους, στοιχεία επικοινωνίας, 
λογότυπα εκθεμάτων, φωτογραφίες εκθεμάτων σε υψηλή 
ανάλυση, κείμενο με περιγραφή εκθεμάτων στα Ελληνικά 
και Αγγλικά, καθώς και οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό 
υπάρχει για τα εκθέματα τους. 

36. Οι Χορηγοί δικαιούνται αποκλειστικής χορηγίας υπό προ-
ϋποθέσεις. Σε αυτή τη περίπτωση θα ισχύει επίσης ο κα-
νόνας First come – First served. Δηλαδή στην περίπτωση 
που χορηγός έχει ήδη προκαταβάλει ποσό, παύει να ισχύει 
η αποκλειστικότητα για κάποιον άλλον. Σε περίπτωση που 
χορηγός κλείσει την αποκλειστικότητα, το ολικό ποσό κατα-
βάλλεται άμεσα με τελευταία ήμερα αποπληρωμής στις 29 
Μαρτίου 2019. 

37. Οι κάρτες στάθμευσης θα διατεθούν ανάλογα με το πακέτο 
χορηγίας του Χορηγού. 

38. Για να εγκριθεί η συμμετοχή στο Limassol Boat Show 2019, 
οι Χορηγοί θα πρέπει να αποδεχτούν και να υπογράψουν 
την Φόρμα Συμμετοχής καθώς και τους Όρους και Κανονι-
σμούς της έκθεσης. 

Ευθύνες και παροχές διοργανώτριας εταιρείας
Η διοργανώτρια εταιρεία Dacor Advertising and Media ltd, αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες στους συμμετέχοντες οι οποίες 

συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις.
•	 Ηλεκτρικό	ρεύμα	και	γεννήτρια	σε	περίπτωση	διακοπής	ρεύματος.	
•	 Καθαρισμός	του	χώρου	πριν,	κατά	τη	διάρκεια	και	μετά	την	έκθεση.
•	 Ηλεκτρολόγος	και	πελεκάνος	(μαραγκός)	για	περιπτώσεις	βλαβών/καταστροφών	(ισχύει	για	τα	περίπτερα	που	κατασκευ-

άζει η ίδια).
•	 24ωρη	ασφάλεια	και	επιτήρηση	του	χώρου	στα	περίπτερα	που	κατασκευάζει	η	Διοργανώτρια	Εταιρεία.
•	 24ωρη	ασφάλεια	και	επιτήρηση	του	χώρου	κατά	την	διάρκεια	της	έκθεσης.
•	 Ηχητική	εγκατάσταση	για	ανακοινώσεις.
•	 Μειωμένες	τιμές	για	φαγητά	και	ποτά	από	εστιατόρια	της	περιοχής.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους τους οποίους αναφέρονται πιο πάνω για την διοργάνωση του Limassol Boat 
Show 2019 από την εταιρεία Dacor Advertising and Media Ltd.

Εκ μέρους των Διοργανωτών  

Εταιρεία ................................................................................ 

Ιδιότητα .............................................................................

Υπογραφή ........................................................................

Σφραγίδα      
 

Εκ μέρους των Χορηγών  

Company .................................................................. 

Title .............................................................................

Signature ..................................................................

Stamp       


