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thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

1. Τα μέλη του Σ.Γ.Κ. έχουν 5% έκπτωση / For the members of KFA is provided a 5% discount.
2. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού και το δικαίωμα εγγραφής 
    For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee.
3. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 
5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

5% MEMBER  DISCOUNT
5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 

Kastorian 
Fur Association
“ The Prophet Elias”

4klm Kastoria - Maniaki
tel.:+30 24670 21113 -21407 - 23116

fax:+30 24670 28271
Kastoria - Macedonia - Greece

19-22 
march 

international

110

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ DESK 1200€ / PARTICIPATION WITH DESK 1200€

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
SOLE SHAREHOLDER ANONYMOUS COMPANY
OF FURRIERS ASSOCIATION 
«THE PROPHET ELIAS»
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thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

1. Τα μέλη του Σ.Γ.Κ. έχουν 5% έκπτωση / For the members of KFA is provided a 5% discount.
2. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού και το δικαίωμα εγγραφής 
    For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee.
3. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ 
 TOTAL 

5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
5% MEMBER  DISCOUNT

5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 

Kastorian 
Fur Association
“ The Prophet Elias”

4klm Kastoria - Maniaki
tel.:+30 24670 21113 -21407 - 23116

fax:+30 24670 28271
Kastoria - Macedonia - Greece

19-22 
march 

international

110 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ DESK 1200€ / PARTICIPATION WITH DESK 1200€

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
SOLE SHAREHOLDER ANONYMOUS COMPANY
OF FURRIERS ASSOCIATION 
«THE PROPHET ELIAS»
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thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

1. Τα μέλη του Σ.Γ.Κ. έχουν 5% έκπτωση / For the members of KFA is provided a 5% discount.
2. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού και το δικαίωμα εγγραφής 
    For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee.
3. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ 
 TOTAL 

5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
5% MEMBER  DISCOUNT

5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 

Kastorian 
Fur Association
“ The Prophet Elias”

4klm Kastoria - Maniaki
tel.:+30 24670 21113 -21407 - 23116

fax:+30 24670 28271
Kastoria - Macedonia - Greece

19-22 
march 

international
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ DESK 1200€ / PARTICIPATION WITH DESK 1200€

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
SOLE SHAREHOLDER ANONYMOUS COMPANY
OF FURRIERS ASSOCIATION 
«THE PROPHET ELIAS»
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thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 100m2 - 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 100m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 
5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 

Kastorian 
Fur Association
“ The Prophet Elias”

4klm Kastoria - Maniaki
tel.:+30 24670 21123 -21407 - 23116

fax:+30 24670 28271
Kastoria - Macedonia - Greece

     2-5 
      may 

international

110

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ DESK 1200€ / PARTICIPATION WITH DESK 1200€

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
SOLE SHAREHOLDER ANONYMOUS COMPANY
OF FURRIERS ASSOCIATION 
«THE PROPHET ELIAS»

2
0

1
4

thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ 
 TOTAL 

5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 

Kastorian 
Fur Association
“ The Prophet Elias”

4klm Kastoria - Maniaki
tel.:+30 24670 21123 -21407 - 23116

fax:+30 24670 28271
Kastoria - Macedonia - Greece

19-22 
march 

international

110 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ DESK 1200€ / PARTICIPATION WITH DESK 1200€

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
SOLE SHAREHOLDER ANONYMOUS COMPANY
OF FURRIERS ASSOCIATION 
«THE PROPHET ELIAS»

90 

halls 
B-C

halls 
A-D

2
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1
4

thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ 
 TOTAL 

5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 

Kastorian 
Fur Association
“ The Prophet Elias”

4klm Kastoria - Maniaki
tel.:+30 24670 21123 -21407 - 23116

fax:+30 24670 28271
Kastoria - Macedonia - Greece

19-22 
march 

international

115 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ DESK 1200€ / PARTICIPATION WITH DESK 1200€

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
SOLE SHAREHOLDER ANONYMOUS COMPANY
OF FURRIERS ASSOCIATION 
«THE PROPHET ELIAS»

95 

halls 
B-C

halls 
A-D

2
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1
4

thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

1. Τα μέλη του Σ.Γ.Κ. έχουν 5% έκπτωση / For the members of KFA is provided a 5% discount.
2. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού και το δικαίωμα εγγραφής 
    For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee.
3. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 
5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

5% MEMBER  DISCOUNT
5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 

Kastorian 
Fur Association
“ The Prophet Elias”

4klm Kastoria - Maniaki
tel.:+30 24670 21113 -21407 - 23116

fax:+30 24670 28271
Kastoria - Macedonia - Greece

19-22 
march 

international

105

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ DESK 1200€ / PARTICIPATION WITH DESK 1200€

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
SOLE SHAREHOLDER ANONYMOUS COMPANY
OF FURRIERS ASSOCIATION 
«THE PROPHET ELIAS»

2
0

1
4

thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

1. Τα μέλη του Σ.Γ.Κ. έχουν 5% έκπτωση / For the members of KFA is provided a 5% discount.
2. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού και το δικαίωμα εγγραφής 
    For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee.
3. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 
5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

5% MEMBER  DISCOUNT
5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 

Kastorian 
Fur Association
“ The Prophet Elias”

4klm Kastoria - Maniaki
tel.:+30 24670 21113 -21407 - 23116

fax:+30 24670 28271
Kastoria - Macedonia - Greece

19-22 
march 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ DESK 1200€ / PARTICIPATION WITH DESK 1200€

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
SOLE SHAREHOLDER ANONYMOUS COMPANY
OF FURRIERS ASSOCIATION 
«THE PROPHET ELIAS»
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thΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM

όνομα εταιρείας

company΄s name                                                                                                             Α.Φ.Μ. / V.A.T.

υπεύθυνος επικοινωνίας / person to contact                                                                                mobile

διεύθυνση / address

τ.κ./ post code                                                                   πόλη / city                                     χώρα / country

τηλ / tel                                               φαξ / fax                                        e-mail                                         web

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - COMPANY΄S PROFILE

ΕΚΘΕΜΑΤΑ / EXHIBITING GOODS

έτοιμα γούνινα ενδύματα από δέρματα
ready made fur skins garments

έτοιμα ενδύματα από αποκόμματα
ready made fur pieces garments

δερμάτινα ενδύματα / leather garments

άλλα ενδύματα / other garments

γούνινα αξεσουάρ / fur accessories

γουνοδέρματα / fur skins

φύλλα αποκομμάτων / plates

φόδρες / linings

αξεσουάρ / accessories

δημοπρασίες / auction houses

τύπος / press

μηχανές / machinery

σέρβις / service

άλλα / other

th

IFFK
INTERNATIONAL FUR FAIR OF KASTORIA

www.furfairkastoria.com - www.furfair.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

ΟΡΟΙ / TERMS

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT TERMS

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / BANK OF WESTERN MACEDONIA   
IBAN GR9103600300003030102384200 SWIFT STKZGR21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / NATIONAL BANK OF GREECE 
IBAN Gr8901103720000037229604519 SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ALPHA BANK 
IBAN Gr9301408500850002002008627 SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / COOPERATIVE BANKS

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον κανονισμό της έκθεσης / I accept the applications terms as written in the fair regulation

Σφραγίδα & υπογραφή / Firm ΄s stamp and signature Καστοριά / Κastoria.:.............../.................2013

τ.μ. / m² €/m² ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 
5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

5% DISCOUNT WITH TOTAL PAYMENTΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST

1. Η κατασκευή - διακόσμηση του περιπτέρου βαρύνει καθ΄ όλα τον εκθέτη / The construction of the stand, the decoration are undertaken by the exhibitor. 
2. O διοργανωτής παρέχει μόνο έδαφος / The Organizer provides only the raw space.
3. Η τιμή αναφέρεται σε τ.μ. εδάφους συμπεριλαμβανομένων και σταθερών εμποδίων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο / 
    The price is referred in m2 of raw space, steady obstacles included.
4. Ελάχιστος χώρος 35τ.μ. / Minimum space 35m2.
5. Δικαίωμα εγγραφής 150 € / Registration Fee 150 €.
6. Η διανομή των περιπτέρων θα γίνει με κλήρωση. Οι κατηγορίες των περιπτέρων είναι : 35 m2 - 50 m2 - 80 m2- 150 m2 - και 180 m2 +  
    The stands will be distributed after a lottery. The stands categories are 35m2 - 50 m2 - 80 m2 - 150 m2 - 180 m2+
7. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να μας δηλώσετε εάν θα πραγματοποιήσετε Show στο περίπτερό σας. Τα επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ είναι 45.
    Along with the Application Form you should inform us if you intend a Fashion Show to take place in your stand. The maximum value of decibel is 45.
8.  Περισσότερες λεπτομέρειες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Έκθεσης / More details you can find in the Fair Regulation.
 

1. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού ,το δικαίωμα εγγραφής και ............€/τμ 
κόστος παροχής υπηρεσιών / For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee
and the services provision of..........€/m².
2. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.
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1. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού ,το δικαίωμα εγγραφής και ............€/τμ 
κόστος παροχής υπηρεσιών / For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee
and the services provision of..........€/m².
2. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.

1. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού και το δικαίωμα εγγραφής./
 For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee.
2. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.

1. Για την εγγυρότητα της συμμετοχής με την κατάθεση της δήλωσης καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού ,το δικαίωμα εγγραφής και ............€/τμ 
κόστος παροχής υπηρεσιών / For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee
and the services provision of..........€/m².
2. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.
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κόστος παροχής υπηρεσιών / For validity application approval you should deposit the 50% of the total value of the stand along with the Registration Fee
and the services provision of..........€/m².
2. Τρόπος εξόφλησης / Way of payment.
a) Προκαταβολή 50% με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής / Deposit of 50% along with the application form.
b) Καταβολή του 25% στις 2/12/2013 / Payment of the 25% of the total value on 2/12/2013.
c) Εξόφληση του υπολοίπου του 25% στις 28/2/2014 / Payment of the remaining 25% of the total value on 28/2/2014.
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