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Κατηγορίες Χορηγιών 
και παροχές προς τους Χορηγούς



Η μεγαλύτερη έκθεση σκαφών της 
Ανατολικής Μεσογείου επιστρέφει 
και αναμένεται να ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία

Περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες 

Περισσότεροι από 120 εκθέτες

Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των επαγγελματιών 
του κλάδου και υποψήφιων πελατών, όπου χιλιάδες 
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν προϊόντα 
και υπηρεσίες σε ένα μοναδικά διαμορφωμένο χώρο.

Σε συνδυασμό με παρουσιάσεις νέων προϊόντων, 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων και επιδείξεων, 
το Limassol Boat Show 2022 θα φιλοξενήσει 
περισσότερους από 120 εκθέτες από την Κύπρο, την 
Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την  Ιταλία και 
την Σουηδία. Σε συνέχεια της επιτυχίας των εκθέσεων 
των προηγούμενων χρόνων,  το Limassol Boat Show 
2022 αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερους από 
35.000 επισκέπτες.

Το Limassol Boat Show 2022 θα υποστηριχτεί μέσω 
μίας Παγκύπριας αλλά και διεθνής διαφημιστικής 

εκστρατείας που περιλαμβάνει τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές διαφημίσεις, έντυπες διαφημίσεις σε 
εφημερίδες και περιοδικά όπως επίσης διαφημίσεις 
σε διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Θα πραγματοποιηθεί δημοσιογραφική διάσκεψη 
καθώς και ανακοινώσεις στον τύπο, σε ελληνικά, 
αγγλικά, ρωσικά και αραβικά ΜΜΕ.

Δημοσιότητα για την εκδήλωση θα δοθεί και σε 
διεθνές επίπεδο μέσα από τις κατοχυρωμένες διεθνείς 
δημόσιες σχέσεις της Μαρίνας Λεμεσού και από 
καταξιωμένα διεθνή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
τα οποία υποστηρίζουν την εκδήλωση ως χορηγοί 
επικοινωνίας.

Το Limassol Boat Show αποτελεί μια συλλογική 
προσπάθεια ανάμεσα σε Διοργανωτές, Χορηγούς, 
Υποστηρικτές και Εκθέτες με σκοπό η εκδήλωση να 
καθιερωθεί στο σύντομο μέλλον ως το μεγαλύτερο 
διεθνές Boat Show στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Χρόνος:   14 - 16 Οκτωβρίου 2022 

Χώρος:  Μαρίνα Λεμεσού 

Ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή  14 Οκτωβρίου  17:00 - 21:00
(Εγκαίνια) 

Σάββατο  15 Οκτωβρίου  12:00 - 21:00

Κυριακή   16 Οκτωβρίου   12:00 - 21:00





Ο Πλατινένιος Χορηγός θα έχει το προνόμιο της μέγιστης προβολής και δυναμικής παρουσίασης σε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας της έκθεσης. 
Επίσης, ο Πλατινένιος Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης της χορηγίας για την επόμενη χρονιά εάν το 
επιθυμεί.

Αναλυτικά, ο Πλατινένιος Χορηγός θα επωφεληθεί με:

Όλοι οι χορηγοί της εκδήλωσης θα τύχουν μεγάλης προβολής μέσω της διαφημιστικής καμπάνιας, η οποία 
θα στοιχίσει πέραν των €50.000 καθώς επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία υπολογίζεται να 
επισκεφθούν πέραν των 35.000 επισκεπτών.

Πλατινένιος Χορηγός 
Ποσό χορηγίας €18.000
Θα υπάρχει μόνο ένας (1) Πλατινένιος Χορηγός

• Το λογότυπο / επωνυμία της εταιρείας θα εμφανί-
ζεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το έντυπο υλικό 
που θα κυκλοφορήσει για σκοπούς προβολής του 
Limassol Boat Show 2022.

• Το όνομα και το λογότυπο του χορηγού θα έχει 
μία ισχυρή και διαρκή παρουσία στην τηλεοπτική 
διαφήμιση που θα προβληθεί σε Παγκύπριους 
τηλεοπτικούς σταθμούς.

• H επωνυμία της εταιρείας θα αναφέρεται στη ραδι-
οφωνική διαφήμιση που θα γίνει σε Παγκύπριους 
ραδιοσταθμούς (Ελληνικούς - Αγγλικούς - Ρωσικούς).

• Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται σε προ-
νομιούχα θέση στις καταχωρήσεις των διαφημίσεων 
σε Ελληνόφωνες, Αγγλόφωνες και Ρωσόφωνες 
εφημερίδες και περιοδικά.

• H επωνυμία της εταιρείας θα αναφέρεται σε όλα τα 
Δελτία Τύπου, συνεντεύξεις, αφιερώματα και άρθρα που 
θα σταλούν σε όλα τα MME και θα τονίζεται ότι είναι ο 
Πλατινένιος Χορηγός του Limassol Boat Show 2022.

• Δωρεάν κεντρικό περίπτερο στην έκθεση τύπου 
Β, 4,3μ. x 3μ. για να προωθήσει τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες του. Επίσης δικαιούται να τοποθετήσει 
διαφημιστικά banners ή σημαίες στις κύριες εισό-
δους της έκθεσης. 

• Αναφορά του χορηγού στις διαφημίσεις των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης - Google ads / Facebook / 
Instagram.

• Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται στην 
επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης,

 www.limassolboatshow.com. 
• Αποστολή ενημερωτικού δελτίου μέσω του database 

της Μαρίνας Λεμεσού.
• Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται σε προ-

νομιούχα θέση σε πινακίδες δρόμου σε όλη την 
Κύπρο για περίοδο 30 ημερών. 

• Εκπρόσωπος από την εταιρεία του Πλατινένιου 
Χορηγού θα έχει την ευκαιρία να παραστεί στη 
Δημοσιογραφική Διάσκεψη και στα Εγκαίνια της 
διοργάνωσης απευθύνοντας χαιρετισμό. 



Ο Χρυσός Χορηγός θα έχει το προνόμιο μεγάλης προβολής και δυναμικής παρουσίασης σε όλα τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας της έκθεσης.
Επίσης, θα αναφερθεί στην Δημοσιογραφική Διάσκεψη της έκθεσης.

Αναλυτικά, ο Χρυσός Χορηγός λαμβάνει τα ακόλουθα: 

Χρυσός Χορηγός 
Ποσό χορηγίας €14.000
Θα υπάρχει μόνο ένας (1) Xρυσός Χορηγός

• Το λογότυπο / επωνυμία της εταιρείας θα εμφανί-
ζεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το έντυπο υλικό 
που θα κυκλοφορήσει για σκοπούς προβολής του 
Limassol Boat Show 2022.

• Το όνομα και το λογότυπο του χορηγού θα ανα-
φέρονται και θα παρουσιάζονται εμφανώς στην 
τηλεοπτική διαφήμιση που θα προβληθεί σε Πα-
γκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.

• H επωνυμία της εταιρείας θα αναφέρεται στη ραδι-
οφωνική διαφήμιση που θα γίνει σε Παγκύπριους 
ραδιοσταθμούς (Ελληνικούς - Αγγλικούς - Ρωσικούς).

• Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται στις 
καταχωρήσεις των διαφημίσεων σε Ελληνόφωνες, 
Αγγλόφωνες και Ρωσόφωνες εφημερίδες και περι-
οδικά.

• H επωνυμία της εταιρείας θα αναφέρεται σε όλα τα 
Δελτία Τύπου, συνεντεύξεις, αφιερώματα και άρθρα 
που θα σταλούν σε όλα τα MMΕ.

• Δωρεάν κεντρικό περίπτερο στην έκθεση τύπου 
Β, 3μ. x 3μ. για να προωθήσει τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες του. 

• Αναφορά του χορηγού στις διαφημίσεις των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης - Google ads / Facebook / 
Instagram.

• Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται στην 
επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης, 

 www.limassolboatshow.com. 
• Αποστολή ενημερωτικού δελτίου μέσω του database 

της Μαρίνας Λεμεσού.
• Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται σε πι-

νακίδες δρόμου σε όλη την Κύπρο για περίοδο 30 
ημερών. 



Αναλυτικά, οι Αργυροί Χορηγοί θα λάβουν τα ακόλουθα:

Αργυρός Χορηγός
Ποσό χορηγίας €7.000
Θα υπάρχουν μόνο τρεις (3) Αργυροί Χορηγοί

• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια, Ελληνικά, Αγγλικά  και Ρώσικα περιοδικά 
 και εφημερίδες.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της έκθεσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και 
 αφίσες ανά το Παγκύπριο.
• Προβολή μέσω της ιστοσελίδας της έκθεσης www.limassolboatshow.com.
• Προβολή μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Google ads / Facebook / Instagram.
• Δωρεάν κεντρικό περίπτερο στην έκθεση τύπου Β, 3μ. x 3μ. 
• Οι Αργυροί Χορηγοί θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν ή και να διανέμουν τα προϊόντα τους 
 στο περίπτερο.

Οι Αργυροί Χορηγοί στην εκδήλωση θα είναι τρεις (3) και θα τυγχάνουν προβολής σε όλες τις τηλεοπτικές και 
έντυπες διαφημίσεις καθώς το λογότυπό τους θα προβληθεί σε όλα τα διαφημιστικά έντυπα και διαφημιστικές 
πινακίδες. Αναφορά του Αργυρού Χορηγού θα γίνει στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.



Οι Υποστηρικτές της εκδήλωσης, που είναι έξι (6), θα προβληθούν σε όλες τις τηλεοπτικές και έντυπες διαφημι-
στικές ενέργειες, καθώς επίσης θα γίνει αναφορά της εταιρείας τους στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.

Αναλυτικά, οι Υποστηρικτές θα λάβουν τα ακόλουθα:

Υποστηρικτές
Ποσό χορηγίας €3.000
Θα υπάρχουν μόνο έξι (6) Υποστηρικτές

• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια, Ελληνικά, Αγγλικά  και Ρώσικα περιοδικά και εφημερίδες.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της έκθεσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες 

ανά το Παγκύπριο.
• Προβολή μέσω της ιστοσελίδας της έκθεσης www.limassolboatshow.com.
• Προβολή μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Google ads / Facebook / Instagram.



14  -16 October 2022

Ειδικές Xορηγίες



Χορηγός VIP CAFÉ 
LOUNGE Yachting area  
€5.000

Στο Limassol Boat Show 2022 θα υπάρχουν ειδικές χορηγίες οι οποίες αφορούν τόσο το γενικό 
event όσο και μεμονωμένες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της έκθεσης. 

Στον χώρο του ελικοδρομίου στην περιοχή των σκαφών 
θα λειτουργήσει Café Lounge προς εξυπηρέτηση των 
εκθετών και των επισκεπτών.  

Ο Χορηγός του χώρου έχει την ευχέρεια κατά την 
διάρκεια της έκθεσης να προωθήσει και να προβάλει 
στο συγκεκριμένο χώρο τα προϊόντα/υπηρεσίες 
του. Ο χώρος θα φέρει το όνομα του Χορηγού Café-
Lounge XXXXX και θα προβάλλεται τόσο στον επίσημο 
χάρτη όσο και σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα 
επικοινωνίας με το συγκεκριμένο όνομα. 

Παράλληλα ο Χορηγός θα δικαιούται εκθεσιακό 
περίπτερο στο χώρο διαστάσεων 4,30Χ3 μέτρα. Σε 
περίπτωση που ο Χορηγός αντιπροσωπεύει εταιρεία 
του χώρου τροφίμων και ποτών τα προϊόντα του θα 
διατίθενται εάν επιθυμεί προς πώληση στο χώρο.



Official Car 
Yachting area
€5.000
Το Επίσημο Αυτοκίνητο στο χώρο των σκαφών έχει 
την δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι και τεσσάρων 
αυτοκινήτων κοντά στην είσοδο αλλά και στο χώρο 
κοντά στο Café Lounge . Παράλληλα ο Χορηγός Επίσημο 
Αυτοκίνητο στο χώρο των σκαφών έχει την ευχέρεια 
για δημιουργία περιπτέρου διαστάσεων 3Χ3 κοντά στα 
εκθέματα του. 

Επιπλέον ο Επίσημος Χορηγός Aυτοκινήτου μπορεί με 
επιπρόσθετη χορηγία €2.000 να αποκτήσει εκθεσιακό 
χώρο για ακόμη τρία αυτοκίνητα στην περιοχή Β 
(Πλατεία Μαρίνας Λεμεσού) και να συμπεριληφθεί στην 
διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης. 



Χορηγός Εγκαινίων
€3.000

Χορηγός Δεξίωσης 
€3.000

Ο Χορηγός Εγκαινίων είναι μόνο ένας (1) και έχει την 
ευχέρεια να προβάλει και να προωθήσει τα προϊόντα ή 
και υπηρεσίες του με τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού 
στο χώρο τέλεσης των εγκαινίων και της δεξίωσης των 
εγκαινίων. 

Κατά την διάρκεια της τέλεσης των εγκαινίων θα 
υπάρχει κάλυψη από Παγκύπρια τηλεοπτικά κανάλια 
ενώ φωτογραφικό υλικό και δελτία τύπου θα σταλούν σε 
όλα τα ΜΜΕ. Όλες οι προσκλήσεις που θα αποσταλούν 
για τα εγκαίνια στο Πρωτόκολλο Λεμεσού και επίσημους 
προσκεκλημένους θα φέρουν το λογότυπου του 
Χορηγού Εγκαινίων. 

Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί δεξίωση 
προς τιμή των εκθετών και χορηγών της εκδήλωσης σε 
χώρο όπου θα ανακοινωθεί εντός της Μαρίνας Λεμεσού. 
Ο Χορηγός Δεξίωσης δικαιούται όπως διακοσμήσει 
κατόπιν συνεννόησης με τους Διοργανωτές το χώρο 
όπου θα διεξαχθεί η δεξίωση. 

Παράλληλα οι προσκλήσεις οι οποίες θα αποσταλούν 
στους προσκεκλημένους θα φέρουν το λογότυπο του 
Χορηγού ενώ στο χώρο θα λειτουργήσει Photo Booth 
και Photo Wall όπου όλες οι φωτογραφίες θα φέρουν 
το λογότυπο του Χορηγού Δεξίωσης.



Επίσημος 
Αερομεταφορέας
€2.000
Ο Επίσημος Αερομεταφορέας θα είναι ένας (1) και θα 
προβληθεί μέσω διαφημιστικού υλικού το οποίο θα 
αποσταλεί προς τους εκθέτες και χορηγούς αλλά και 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της έκθεσης. 

Το λογότυπο του Επίσημου Αερομεταφορέα θα προβληθεί 
μέσω της διαφημιστικής καμπάνιας της έκθεσης. 

Χορηγός 
Φιλοξενίας 
€2.000
Ο Χορηγός Φιλοξενίας θα είναι ένας (1) και θα προβληθεί 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της έκθεσης. 
Τα στοιχεία του θα αποσταλούν σε όλους τους εκθέτες 
και χορηγούς οι οποίοι με τον κωδικό τον οποίο θα 
παραλαμβάνουν θα μπορούν να φιλοξενηθούν με ειδικές 
τιμές για συγκεκριμένες ημερομηνίες.  

Ο Χορηγός Φιλοξενίας θα αναφέρεται με τοποθέτηση 
του λογότυπού του σε όλο το διαφημιστικό υλικό που 
θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της έκθεσης. 



Official Coffee
€2.000

Official Drink 
€2.000

O Χορηγός ‘Επίσημος Καφές’ θα έχει την ευχέρεια να 
τοποθετήσει διαφημιστικό υλικό στο χώρο της έκθεσης 
όπου επιτρέπεται και κατόπιν συνεννόησης με τους 
Διοργανωτές. 

Ο Χορηγός ‘Επίσημος Καφές‘ έχει την ευχέρεια λειτουργίας 
μονάδας για πώληση καφέ στην περιοχή D χώρος σκαφών 
- Café Lounge όπου δικαιούται να πουλάει προϊόντα προς 
κατανάλωση.   

O Χορηγός ‘Επίσημο Ποτό’ θα έχει την ευχέρεια να 
τοποθετήσει διαφημιστικό υλικό στο χώρο της έκθεσης 
όπου επιτρέπεται και κατόπιν συνεννόησης με τους 
Διοργανωτές. 

Παράλληλα, ο Χορηγός ‘Επίσημο Ποτό’  θα δικαιούται 
την δημιουργία περιπτέρου διαστάσεων 3Χ3 μέτρα 
στην περιοχή D χώρος σκαφών - Café Lounge όπου 
δικαιούται να πουλάει προϊόντα προς κατανάλωση. 



Χορηγός Χάρτη 
€2.000

Χορηγός Welcome Bags
€2.000
(Διαθέσιμο για χορηγίες άνω των €5.000)

Χορηγός υπαίθριας έκθεσης 
υποβρύχιας φωτογραφίας
€2.000

Το λογότυπο του Χορηγού Χάρτη θα είναι σε εμφανές σημείο 
σε όλους τους χάρτες οι οποίοι θα τυπωθούν και θα δοθούν 
στους επισκέπτες από τα σημεία ενημέρωσης. Παράλληλα, 
το λογότυπο του Χορηγού Χάρτη θα τοποθετηθεί σε όλες 
τις ενδείξεις σήμανσης οι οποίες θα βρίσκονται στην Μαρίνα 
Λεμεσού κατά την διάρκεια της έκθεσης. 

Το λογότυπο του Χορηγού θα τυπωθεί σε όλες τις τσάντες οι 
οποίες θα δοθούν δωρεάν στους επισκέπτες στα τρία σημεία 
ενημέρωσης. Θα δοθούν πέραν των 5.000 τσαντών κατά την 
διάρκεια της έκθεσης.

Κατά την διάρκεια του Ναυτικού σαλονιού θα υπάρχει υπαίθρια 
έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας από φωτογράφους οι 
οποίοι θα εκθέσουν αδημοσίευτες φωτογραφίες απο τον 
υποβρύχιο κόσμο. Ο χορηγός της έκθεσης θα έχει την ευκαιρία 
να προωθήσει την εταιρεία του με διάφορους τρόπους στο 
χώρο όπου θα στηθεί η έκθεση. 

Χορηγός Κίνησης 
Marina Buggies
€2.000
Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα χρησιμοποιηθούν εντός 
της Μαρίνας Λεμεσού τρία (3) Buggies για την μεταφορά των 
επισκεπτών αλλά και εκθετών στους διάφορους εκθεσιακούς 
χώρους. 
Το λογότυπο του Χορηγού Κίνησης θα τοποθετηθεί σε 
εμφανές σημείο σε όλα τα οχήματα. 



 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλώ συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία σας και ακολούθως στείλτε με fax, email 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 _____________________   

Εκθέματα (Brands) _______________________________________________________________________   

Ζητούμενος Χώρος ______________________________________________________________________

Αριθμός περιπτέρων προς ενοικίαση _______________________________________________________

Παροχή επιπλέον ηλεκτρικού ρεύματος και φωτισμού
Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μια πρίζα 13Α και ένα λαμπτήρα. Παρακαλώ αναφέρετε επιπρόσθετες ανάγκες.

      Επιπλέον πρίζα για περισσότερες από 2 ηλεκτρικές συσκευές ..................................................................................

     Τριφασικό ρεύμα ......................................         Επιπλέον προβολείς και φωτισμός .................................................... 
 
Με την υπογραφή μου πιστοποιώ ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τους όρους και κανονισμούς συμμετοχής μου στην 
έκθεση Limassol Boat Show 2022 που διοργανώνεται από την εταιρεία Dacor Advertising and Media Ltd. 
Όλες οι χορηγίες και ενοικίαση εκθεσιακών χώρων/περιπτέρων είναι προπληρωτέα με τελευταία ημερομηνία εξόφλησης του 
ολικού ποσού την 31η Αυγούστου 2022.

      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 

limassolboatshow.com14  -16 October 2022



1. Σε κάθε περίπτερο θα υπάρχει ο Εκθέτης/Χορηγός που 
αναφέρεται στο συμβόλαιο. Υπενοικίαση, ‘φιλοξενία’, 
οποιαδήποτε ‘εξυπηρέτηση’ 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 θεωρεί-
ται το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγρα-
φής 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 οποια-
δήποτε συμμετοχή ή έκθεμα το οποίο δεν αρμόζει με 
την έκθεση χωρίς καμία υποχρέωση να δικαιολογήσουν 
την θέση τους.

4. Τελευταία ημέρα υποβολής του έντυπου συμμετοχής θα 
θεωρείται η 31η Αυγούστου 2022. Από την ημερομηνία 
αυτή και μετά θα επιτρέπεται η εισαγωγή Εκθετών αλλά 
μόνο με πλήρη εξόφληση του ποσού εντός πέντε (5) εργά-
σιμων ημερών και μόνο στις εναπομείναντες κενές θέσεις. 

5. Με την υπογραφή και παράδοση του έντυπου συμμε-
τοχής, ο κάθε Εκθέτης/Χορηγός πρέπει να καταβάλει το 
30% της αξίας της συμμετοχής του ως προκαταβολή. 

6. Αποπληρωμή/εξόφληση θεωρείται η καταβολή χρημά-
των του ολικού ποσού, στα χρονικά πλαίσια όπως έχει 
καθοριστεί η 31η Αυγούστου 2022 με την καταβολή του 
ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό ή με υπογεγραμμένες 
επιταγές. Στην περίπτωση μεταχρονολογημένων επιτα-
γών δε θα πρέπει η τελευταία να ξεπερνά την 10η Σεπτεμ-
βρίου 2022 και εφόσον έχει πληρωθεί το 70% του ποσού 
μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.

7. Εάν το υπόλοιπο ποσό καταβληθεί πριν την 15η Αυγού-
στου 2022, τότε ο Εκθέτης δικαιούται 5% έκπτωση στο 
ποσό αυτό. 

 Η έκπτωση αυτή αφορά μόνο στο κόστος συμμετοχής 
και όχι στις ειδικές κατασκευές και επιπλέον εξοπλισμό.  

8. Σε περίπτωση που μετά την εξόφληση του ολικού ποσού 
ο Εκθέτης δεν μπορεί ή επιλέξει να μην συμμετάσχει ή 
δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω ανωτέρας βίας και εφό-
σον έχει υποβάλλει γραπτή ειδοποίηση 30 εργάσιμες 
ημέρες πρίν την έκθεση, του επιστρέφεται το 50% του 
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί. 

 Σε περίπτωση που ο Εκθέτης αποφασίσει ότι δεν θα συμ-
μετάσχει στην έκθεση και δεν προειδοποιήσει γραπτώς 
30 εργάσιμες μέρες πριν την έκθεση τους Διοργανωτές ή 
δεν φέρει εγκαίρως τα εκθέματα του, οφείλει να πληρώ-
σει όλο το ποσό της συμμετοχής του. 

 Σε περίπτωση που το ολικό ποσό έχει καταβληθεί, τότε 
αυτό το ποσό κρατείται από τους Διοργανωτές ως απο-
ζημίωση.

9. Σε περίπτωση που μετά την εξόφληση του ολικού ποσού 
ο Χορηγός δεν μπορεί ή επιλέξει να μην συμμετάσχει 
ή δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω ανωτέρας βίας και 
εφόσον έχει υποβάλλει γραπτή ειδοποίηση 60 εργάσι-
μες ημέρες πρίν την έκθεση, του επιστρέφεται το 50% 
του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί.

 Σε περίπτωση που ο Χορηγός αποφασίσει ότι δεν θα 
συμμετάσχει στην έκθεση και δεν προειδοποιήσει γρα-
πτώς 60 εργάσιμες μέρες πριν την έκθεση τους Διοργα-
νωτές ή δεν φέρει εγκαίρως τα εκθέματα του, οφείλει 
να πληρώσει όλο το ποσό της συμμετοχής του. Σε περί-
πτωση που το ολικό ποσό έχει καταβληθεί, τότε αυτό το 
ποσό κρατείται από τους Διοργανωτές ως αποζημίωση.

10. Σε περίπτωση που ο Εκθέτης, μετά την υπογραφή του 

Έντυπου Συμμετοχής και αποδοχή των Όρων και Κανο-
νισμών της Έκθεσης, ανεξαρτήτως των παραγράφων 5-9, 
δεν παραστεί στην έκθεση και δεν ενημερώσει γραπτώς 
τους Διοργανωτές 30 εργάσιμες μέρες πριν την έκθεση, 
τότε ο Εκθέτης οφείλει να καταβάλει το ολικό ποσό της 
συμμετοχής του ως αποζημίωση. 

11. Σε περίπτωση που ο Χορηγός, μετά την υπογραφή του 
Έντυπου Συμμετοχής και αποδοχή των Όρων και Κανο-
νισμών της Έκθεσης, ανεξαρτήτως των παραγράφων 5-9, 
δεν παραστεί στην έκθεση και δεν ενημερώσει γραπτώς 
τους Διοργανωτές 60 εργάσιμες μέρες πριν την έκθεση, 
τότε ο Χορηγός οφείλει να καταβάλει το ολικό ποσό της 
συμμετοχής του ως αποζημίωση. 

12. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μετακίνησης, 
τροποποίησης ή διαρρύθμισης του εκθεσιακού χώρου, 
του εξοπλισμού ή των επίπλων όπως αυτοί κρίνουν, προς 
το συμφέρον της υγείας και της ασφάλειας ή για την γενι-
κή βελτίωση της εκδήλωσης. 

13. Μόνο οι επίσημοι κατασκευαστές της εκδήλωσης επιτρέ-
πεται να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του χώρου για να 
πραγματοποιήσουν εργασίες κατασκευής περιπτέρων ή 
εγκατάσταση εξοπλισμού οποιουδήποτε είδους, εκτός 
εάν άλλοι, έχουν εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από τους Δι-
οργανωτές. Στους μη εξουσιοδοτημένους κατασκευα-
στές δεν θα παρέχεται η πρόσβαση στο χώρο. 

 Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις ασφάλειας της έκθεσης όπως ορίζεται στο 
πλάνο υγείας και ασφάλειας και οι Διοργανωτές διατη-
ρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την αφαίρεση ή μετακί-
νηση οποιασδήποτε δομής ή αντικειμένου που δεν συμ-
μορφώνεται. 

14. Όλα τα σχέδια διακόσμησης και οι κατασκευές των εκ-
θεσιακών περιπτέρων πρέπει να υποβάλλονται στους 
Διοργανωτές για έγγριση το αργότερο επτά (7) εργάσιμες 
μέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης. Οι Διοργανωτές 
διατηρούν το δικαίωμα να εγκρίνουν οποιοδήποτε σχέ-
διο εκθεσιακού χώρου κατά την κρίση τους, προκειμένου 
να διατηρηθεί η προβλεπόμενη εμφάνιση και δομή του 
εκθεσιακού χώρου, να αποφευχθεί η διατάραξη άλλων 
Εκθετών ή άλλων επισκεπτών της εκδήλωσης και να συμ-
μορφωθούν με τον όρο 12 της παρούσας συμφωνίας. 

15. Aν οι Διοργανωτές εγκρίνουν την χρήση ενός μη επίση-
μου κατασκευαστή, τότε αυτός θα πρέπει να έχει υποβάλ-
λει τα ακόλουθα έγγραφα στους Διοργανωτές το αργότε-
ρο δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη της 
έκθεσης: 

  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.
16. Κατασκευές ή εκθέματα τα οποία κατά την κρίση των Δι-

οργανωτών δεν πληρούν τα μέτρα ασφάλειας που απαι-
τούνται είτε θα αφαιρούνται είτε θα μετακινούνται από 
τους Διοργανωτές με το κόστος μετακίνησης να βαραίνει 
τους Eκθέτες/Χορηγούς στους οποίους ανήκουν οι κατα-
σκευές ή τα εκθέματα. 

17. Οι Διοργανωτές  μπορούν να προσφέρουν στους Εκθέ-
τες/Χορηγούς κατόπιν επιπρόσθετης χρέωσης την κατα-
σκευή ειδικών κατασκευών περιπτέρου ή ενοικίαση εξο-
πλισμών όπως χαλιά, τηλεοράσεις, σταντ, γραφεία, τέντες 
σκίασης και πολλά άλλα. (υπάρχει σχετικός τιμοκατάλο-
γος)

Όροι Συμμετοχής και Kανονισμοί της Έκθεσης



18. Οι Eκθέτες/Χορηγοί έχουν την υποχρέωση να παραδώ-
σουν τα περίπτερα όπως ακριβώς τα παρέλαβαν. Σε περί-
πτωση οποιασδήποτε ζημιάς ή απώλειας στην δομή του 
περιπτέρου, οι Εκθέτες/Χορηγοί θα αποζημιώνουν τους 
Διοργανωτές για την αξία της ζημιάς ή απώλειας. 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση, τροποποίηση 
ή καταστροφή περιουσιακού χώρου της Μαρίνας Λεμε-
σού.

19.  Η χρήση ιδιόκτητου εξοπλισμού και μηχανιμάτων από 
τους εκθέτες μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγκρισης από 
τους Διοργανωτές.

20. Ο Εκθέτης/Χορηγός σαν κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
τεχνικού μηχανολογικού εξοπλισμού υποχρεούται να 
λαμβάνει, για όλα τα εκτιθέμενα μηχανήματα μέτρα 
ασφαλείας ώστε να προληφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος 
για τους χειριστές των μηχανημάτων ή τους επισκέπτες 
της έκθεσης. Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να 
σταματήσουν τη λειτουργία μηχανημάτων οποιαδήπο-
τε στιγμή θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος ή ενοχλεί άλ-
λους συμμετέχοντες. Επίσης, κανένα είδος εύφλεκτου 
υλικού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εντός της 
Έκθεσης. 

21. Διαφημίσεις εκτός των περιπτέρων δεν επιτρέπονται. 
Απαγορεύεται η διανομή διαφημιστικού υλικού των 
Εκθετών στους διαδρόμους, στους γύρω χώρους της 
έκθεσης καθώς και στην είσοδο της.

22. Απαγορεύεται η πώληση, η χρήση και η κατανάλωση 
φαγητών ή ποτών στον χώρο της έκθεσης χωρίς την 
έγκριση των Διοργανωτών.

23. Η παρουσίαση εκθεμάτων με την χρήση οπτικοακου-
στικών μέσων θα γίνεται σε χαμηλή ένταση ώστε να 
μην ενοχλούνται άλλοι συμμετέχοντες. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, οι Διοργανωτές διατηρούν δικαίωμα έναντι 
των Εκθετών/Χορηγών να λύσουν την συμφωνία συμ-
μετοχής με απομάκρυνση του Εκθέτη/Χορηγού από 
τον χώρο της έκθεσης. 

24. Οι Εκθέτες/Χορηγοί έχουν την υποχρέωση να χρησιμο-
ποιούν την παροχή ρεύματος που χορηγείται από τους 
Διοργανωτές. Οποιεσδήποτε συσκευές δεν ανταποκρί-
νονται στο προβλεπόμενο φορτίο (13 αμπέρ) ή επικίνδυ-
νες διακλαδώσεις ρεύματος, θα αφαιρούνται από τους 
Διοργανωτές. Σε περίπτωση που ο Εκθέτης/Χορηγός 
επιθυμεί επιπλέον φορτίο πρέπει να το δηλώσει εκ των 
προτέρων το οποίο ενδέχεται να υπόκειται σε επιπλέον 
χρέωση και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα. 

25. Σε περίπτωση που η έκθεση δεν πραγματοποιηθεί, ή 
διακοπεί, ή μεταβληθεί ο χαρακτήρας της από οποια-
δήποτε ανωτέρα βία (σεισμό, πλημμύρες, πόλεμο, 
πυρκαγιά ή οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται 
σε ενέργεια των Διοργανωτών), συμφωνείται ότι οι Εκ-
θέτες/Χορηγοί καμία αξίωση ή απαίτηση έχουν όσον 
αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή κατα-
βληθέντος ποσού.

26. Η ημερομηνία Εγκαινίων, οι ώρες και μέρες λειτουργίας 
της έκθεσης καθορίζονται από τους Διοργανωτές που 
διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή.

27. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση εκθεμάτων 
από τον χώρο της έκθεσης πριν από την μέρα λήξης της 
(16 Οκτωβρίου, 21:00). Η προσέλευσης, συναρμολόγη-
σης και αποσυναρμολόγησης των εκθεσιακών χώρων 
θα πραγματοποιηθεί κατόπιν οδηγιών απο τους Διορ-
γανωτές  και θα πρέπει να ακολουθηθούν αυστηρά από 
όλους τους συμμετέχοντες.

28. Το χρονοδιάγραμμα για την πρόσβαση, την συναρμο-
λόγηση, την αποξήλωση, τις παραδόσεις, τις αφίξεις και 
τις αναχωρήσεις σκαφών - τόσο πριν, όσο και μετά την 
έκθεση - καθορίζεται από τους Διοργανωτές και πρέπει 

να ακολουθείται αυστηρά και χωρίς καμία εξαίρεση από 
τους Εκθέτες/Χορηγούς και τους κατασκευαστές. Σε πε-
ρίπτωση που Εκθέτης/Χορηγός χάσει μια καθορισμένη 
ώρα άφιξης ή αναχώρησης σκάφους, οι Διοργανωτές θα 
προσπαθήσουν να θέσουν μια εναλλακτική λύση εφόσον 
είναι εφικτή. Όλα τα εκθέματα και η διακόσμηση πρέπει 
να ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από τα 
επίσημα εγκαίνια της έκθεσης. Οι Διοργανωτές δεν θα θε-
ωρηθούν υπεύθυνοι για τυχών απώλειες ή δαπάνες που 
σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα συ-
ναρμολόγησης και αποξήλωσης όπως αυτό ανακοινώνε-
ται ή τροποποιείται.

29. Κανένα σκάφος δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τον χώρο 
ελλιμενισμού της έκθεσης κατά τις ημερομηνίες της έκθε-
σης, εξερούνται οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

30. Οι Εκθέτες που θα εκθέσουν σκάφη στο νερό ή στην ξηρά 
θα πρέπει να δηλώσουν το μέγεθος και τον τύπο τους 
στους Διοργανωτές σύμφωνα με την προθεσμία (παρά-
γραφος 43). Οι αλλαγές στο δηλωμένο εκθεσιακό σκάφος 
πρέπει να εγκριθούν γραπτώς από τους Διοργανωτές. Οι 
διαστάσεις του σκάφους πρέπει να είναι συμβατές με το 
μέγεθος του χώρου ελλιμενισμού που περιλαμβάνεται 
στον εκθεσιακό χώρο του Εκθέτη. Ο Διοργανωτής δια-
τηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε 
απόκλιση από τις διαστάσεις της θέσης, σύμφωνα με τους 
περιορισμούς του ενοικιαζόμενου εκθεσιακού χώρου και 
τις απαιτήσεις ασφάλειας της αγκυροβόλησης με σκάφος 
όπως ορίζεται από την Μαρίνα Λεμεσού.

31. Το κόστος χρέωσης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των 
θέσεων ελλιμενισμού που καταλαμβάνει ένας εκθέτης, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους του σκάφους.   

32. Μεγαλύτερα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν σε 
άλλο χώρο της έκθεσης κατόπιν συνεννόησης με τους 
Διοργανωτές.

33. Στην περιοχή Area D μπορούν να φιλοξενηθούν μόνο επί-
σημοι αντιπρόσωποι ή υποαντιπρόσωποι σκαφών.  

34. Εταιρείες που πρόκειται να εκθέσουν μεταχειρισμένα σκά-
φη ή δεν είναι επίσημοι αντιπρόσωποι σκαφών, μπορούν 
να  φιλοξενηθούν στη περιοχή Area C.

35. Εκδηλώσεις Ιδιωτικές, Εταιρικές, και των Χορηγών μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε σκάφη που εκτίθω-
νται και μόνο κατόπιν έγκρισης από τους Διοργανωτές.

36.  Τα σκάφη προς ναύλωση μπορούν να φιλοξενηθούν σε 
χώρο που θα ορίσουν οι Διοργανωτές.

37. Το κόστος μετακίνησης των εκθεμάτων προς και από το 
χώρο της έκθεσης, καθώς και η διακόσμηση του περι-
πτέρου επιβαρύνουν τον Εκθέτη/Χορηγό, ο οποίος δεν 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει μείωση του κόστους του πε-
ριπτέρου.

38. 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.

39. Πέραν της καθιερωμένης ασφάλειας που παρέχεται από 
την Μαρίνα Λεμεσού, οι Διοργανωτές αναλαμβάνουν την 
παροχή ειδικής ασφάλειας για τον εκθεσιακό χώρο κατά 
την διάρκεια της έκθεσης. Οι εκθεσιακοί χώροι θα περιπο-
λούνται 24 ώρες την ημέρα και θα υπάρχει έλεγχος πλή-
θους και κυκλοφορίας. Είναι αποκλειστική ευθύνη των 
Εκθετών/Χορηγών να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και 
την επιτήρηση του δικού τους εκθεσιακού χώρου, εξοπλι-
σμού και αντικειμένων.  Οτιδήποτε εγκαταλειφθεί στην το-
ποθεσία γίνεται μόνο με την ευθύνη του ιδιοκτήτη. Πέρα 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας, οι Διοργανω-
τές και η Μαρίνα Λεμεσού δεν φέρουν καμία ευθύνη για 
την απώλεια αντικειμένων από τους εκθεσιακούς χώρους. 



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 κατασκευάζει η ίδια).
• 24ωρη ασφάλεια και επιτήρηση του χώρου στα περίπτερα που κατασκευάζει η Διορ-

γανώτρια 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.

Εκ μέρους των Διοργανωτών  

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

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

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

Σφραγίδα      
 

Εκ μέρους των Εκθετών  

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

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

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

Σφραγίδα  

40. Οι Διοργανωτές και η Μαρίνα Λεμεσού δεν αναλαμβά-
νουν οποιαδήποτε ασφάλιση εκθεμάτων. Οι Εκθέτες/Χο-
ρηγοί θα πρέπει να καλυφθούν με δικά τους ασφαλιστικά 
συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου.

41. Τυχόν φθορές, απώλειες, καταστροφές (από πυρκαγιές, 
φυσικά φαινόμενα, εκρήξεις, νερό ή άλλες αιτίες) και γε-
νικά κάθε ζημιά σε βάρος προσώπων, εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εμπορευμάτων, δεν μπορούν να κατα-
λογισθούν σε βάρος των Διοργανωτών και της Μαρίνας 
Λεμεσού. Οι Διοργανωτές και η Μαρίνα Λεμεσού δεν φέ-
ρουν καμία ευθύνη αποζημίωσης και έχουν μόνο τις συ-
νηθισμένες υποχρεώσεις του εκμισθωτή, δεν είναι δηλα-
δή θεματοφύλακας των εισαχθέντων στους χώρους που 
έχουν ενοικιαστεί.

42. Εκθέματα, υλικά διακόσμησης, εξοπλισμός ή απόβλητα 
που δεν έχουν αφαιρεθεί μέχρι το τέλος της καθορισμέ-
νης περιόδου αποξήλωσης, θα αφαιρούνται και θα απο-
θηκεύονται ή θα απορρίπτονται με αποκλειστική δαπάνη 
του Εκθέτη/Χορηγού.

43. Οι Εκθέτες/Χορηγοί οφείλουν να υποβάλλουν στους 
Διοργανωτές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχε-
τικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον απαιτού-
μενο εξοπλισμό και τα σκάφη ή μηχανήματα που θα 
εκθέσουν (είτε στο νερό είτε στην ξηρά) μέχρι την 31η  

Αυγούστου 2022.

44. Οι Εκθέτες/Χορηγοί οφείλουν μέχρι 31 Αυγούστου 
2022 να αποστείλουν το λογότυπο της εταιρείας τους, 
στοιχεία επικοινωνίας, λογότυπα εκθεμάτων, φωτογρα-
φίες εκθεμάτων σε υψηλή ανάλυση, κείμενο με περι-
γραφή εκθεμάτων στα Ελληνικά και Αγγλικά, καθώς και 
οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό υπάρχει για τα εκθέ-
ματα τους. 

45. Οι άδειες στάθμευσης παραχωρούνται στους Εκθέτες 
σύμφωνα με τον εκθεσιακό τους χώρο. Ο χώρος στάθ-
μευσης επιτρέπεται μόνο στις καθορισμένες ζώνες 
στάθμευσης των Εκθετών.  Η πρόσβαση σε καθορισμέ-
νες ζώνες φόρτωσης και εκφόρτωσης κατά τη διάρκεια 
της συναρμολόγησης και αποξήλωσης, επιτρέπεται 
μόνο κατά την διάρκεια των διαθέσιμων χρονικών θυ-
ρίδων. Τα αυτοκίνητα ΔΕΝ πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε οποιεσδήποτε περιοχές της έκθεσης ή να περιορί-
ζουν τα σημεία πρόσβασης ή τις οδούς σε οποιαδήποτε 
άλλη χρονική στιγμή.

46. Για να εγκριθεί η συμμετοχή στο Limassol Boat Show 
2022, οι Εκθέτες/Χορηγοί θα πρέπει να αποδεχτούν και 
να υπογράψουν το Έντυπο Συμμετοχής καθώς και τους 
Όρους και Κανονισμούς της έκθεσης, και να καταβά-
λουν το 30% της αξίας της συμμετοχής τους ως προκα-
ταβολή. 

47. Στις τιμές που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
Φ.Π.Α.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους τους οποίους αναφέρονται πιο πάνω για την διοργάνωση του 
Limassol Boat Show 2022 από την εταιρεία Dacor Advertising and Media Ltd.

Οι διοργανωτές θα ακολουθήσουν αυστηρή πολιτική προτεραιότητας. Η ανεπίσημη φόρμα συμμετοχής γίνεται αποδε-
κτή όταν παραδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπογεγραμμένη και με συνοδεία προκαταβολής 30%.





limassolboatshow.com


