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Outdoor Demos Συστημάτων 

 

Στο πλαίσιο της έκθεσης iNTERLiNKED, στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου θα 
πραγματοποιηθούν ακροάσεις demo συστημάτων σε προκαθορισμένες ζώνες και 
ώρες (θα ανακοινωθούν σύντομα). Επίσης θα διατίθεται χώρος στους 
ενδιαφερόμενους και για visual demo outdoor LED οθονών, αλλά και χώρος για OB 
vans, mobile vans κλπ 

Αναφορικά με τα audio συστήματα, θα τοποθετηθούν αναρτημένα ή stacked σε 
σκεπαστό ικρίωμα που παρέχει η διοργάνωση.  

Ο μέγιστος αριθμός συστημάτων θα είναι 8  και κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία 
(αντιπρόσωπος), θα μπορεί να εγκαταστήσει ένα (1) σύστημα προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες όλων των συμμετεχόντων. 

∆εδομένου του συγκεκριμένου προαύλιου χώρου (διαστάσεις, ιδιαιτερότητες κλπ), 
τα συστήματα θα πρέπει να είναι μικρού – μεσαίου βεληνεκούς, ενώ κατά τη 
διαδικασία αναπαραγωγής θα τηρηθούν όλες οι διεθνείς προδιαγραφές ορίων 
επιπέδου στάθμης, οι ώρες κοινής ησυχίας και κάθε άλλου είδους απαραίτητος 
περιορισμός που αφορά τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας και του χώρου. 

Στον εξωτερικό χώρο θα υπάρχει φύλαξη από τη διοργάνωση κατά τη διάρκεια των 
ωρών που δεν λειτουργεί η έκθεση (από το κλείσιμο έως την έναρξη της έκθεσης). 

 
Παροχές διοργάνωσης: 

 Σκεπαστό ικρίωμα  
 Φύλαξη  
 Παροχή ρεύματος 

Κόστος / σύστημα 1.000€ προ ΦΠΑ. 
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Έντυπο συμμετοχής - ενοικίασης 

Α. Πληροφορίες εταιρείας 
 
Ονομα:___________________________________________________________ 

∆ιευθυνση:________________Τ.Κ:___________Περιοχή:__________________ 

ΑΦΜ:_________________∆OY:_______________________________________ 

Τηλ:____________FAX :________E-Mail :________ WEBSITE:______________  

Υπεύθυνος Συμμετοχής: ___________________________________________ 
 
Τηλ:_________________         Ε-Mail:_________________________________ 

Υπεύθυνος Πληρωμής:____________________________________________  
 
Τηλ:_________________         Ε-Mail:_________________________________ 

 

Β. Ανάρτηση Συστήματος: * Με τις παροχές που περιγράφονται παραπάνω 

Κόστος: 1.000€/Σύστημα (Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%) 

Επιθυμητές Ώρες:  

 

Γ. Τρόποι πληρωμής 

25% με την συμπλήρωση του συγκεκριμένου εντύπου συμμετοχής, 25% στις 25 
Μαΐου 2019 & το υπόλοιπο συμπεριλαμβανομένου και το ΦΠΑ 24% 30 ημέρες πριν 
την έναρξη της διοργάνωσης. 

∆. Υπογραφή & Σφραγίδα 

(Όνομα / τίτλος / Ημερομηνία /Υπογραφή /Σφραγίδα) 

 

 

 

 


