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H Μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων 
και αντικειμένων κίνησης στην Λεμεσό 

συνεχίζεται και αναβαθμίζεται!

Την έκθεση στηρίζουν:
•   Δήμος Λεμεσού
•   Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης  Λεμεσού
•   ΕΒΕΛ
•   Μαρίνα Λεμεσού
•   Εθελοντές Οδικής Ασφάλειας 
  Τροχαίας Λεμεσού

Μετά την περσινή επιτυχία, το 3rd Limassol Motor 
Show and Motion υπόσχεται και φέτος μια μοναδι-
κή έκθεση με αυτοκίνητα, μηχανές, μοτοσυκλέτες, 
ποδήλατα, τροχοφόρα μέσα μετακίνησης, προϊόντα 
και υπηρεσίες συναφή με τον κλάδο τους σε ένα από 
τους πιο διάσημους προορισμούς στην Ανατολική 
Μεσόγειο, στην κοσμοπολίτικη Μαρίνα Λεμεσού!

Το  Limassol Motor Show and Motion μεταφέρεται 
στους φιλόξενους χώρους τις Mαρίνας Λεμεσού σε 
μία έκταση πέραν των 2.000 m2 την οποία επισκέ-
πτονται κάθε Σαββατοκύριακο πέραν των 20.000 
επισκεπτών. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει στο κοινό 
οτιδήποτε νέο από τον χώρο του αυτοκινήτου, της μο-
τοσικλέτας, και των τροχοφόρων μέσων μεταφοράς, 
όπως νέα μοντέλα, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Αναμένεται ότι το 3rd Limassol Motor Show & 
Motion θα προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό από 
ντόπιους και ξένους επισκέπτες προσφέροντας μια 
μοναδική ευκαιρία για Branding σε όλους τους εκθέ-
τες αλλά και για να έρθουν σε απευθείας επαφή με 
το καταναλωτικό κοινό.

Ειδική προώθηση θα γίνει για όλους του Ρωσσόφω-
νους και Αγγλόφωνους της Κύπρου οι οποίοι απο-
δεδειγμένα επισκέπτονται τέτοιου είδους εκθέσεις.  

Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα διοργανώνονται 
παράλληλες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις τις οποίες 
αναλαμβάνουν οι εκθέτες.

 Σάββατο  21 Σεπτεμβρίου    15:00 - 21:00  
 Κυριακή  22 Σεπτεμβρίου    12:00 - 21:00

Η είσοδος για το κοινό είναι Δωρεάν
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Παράλληλες 
Εκθέσεις
Αν και το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης είναι αφι-
ερωμένο στους αντιπροσώπους αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών, δίνεται η ευκαιρία σε επιλεγμένες 
εταιρείες, υπηρεσίες και προϊόντα συναφή με τον 
κλάδο να δώσουν το παρόν τους. 

Έτσι, μέσα από αυτή την έκθεση, δε θα μπορούσαν να 
λείψουν υπηρεσίες οι οποίες είναι συνυφασμένες με 
το αυτοκίνητο, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, εται-
ρείες χρηματοδότησης, μεταπωλητές, τράπεζες και 
τραπεζικά σχέδια αγοράς αυτοκινήτου, εταιρείες 
ενοικίασης ή leasing, αλλά και οργανώσεις, σωμα-
τεία ή οργανισμοί οι οποίοι στηρίζουν ή στηρίζονται 
άμεσα ή έμμεσα από το θέμα αυτοκίνητο.

Αλλά όπως λέει και ο τίτλος της έκθεσης, μέσα στη 
λέξη “Motion” θα μπορούν να περιλαμβάνονται και 
κατηγορίες που έχουν σχέση γενικά με τροχοφόρα 
μέσα μετακίνησης καθώς επίσης προϊόντα και συ-
στήματα συντήρησης, φροντίδας και διακόσμησης 
του αυτοκινήτου.

Επειδή η έκθεση θα αποτελέσει ένα σημαντικό 
τουριστικό προορισμό, έχουμε αφήσει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να λάβουν μέρος επιχειρήσεις με αυτή τη 
θεματολογία όπως τουριστικές υπηρεσίες, ξενοδο-
χεία, αερομεταφορείς, προμηθευτές τηλεφωνίας 
και διαδικτύου κ.α. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διοργανώνονται 
παράλληλες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις τις οποίες 
αναλαμβάνουν οι εκθέτες. 

Τη διοργάνωση της έκθεσης έχει αναλάβει η εταιρεία 
Dacor Advertising and Media Ltd που έχει μεγάλη 
εμπειρία στις διοργανώσεις ανάλογης εμβέλειας και 
σημασίας.



Η Λεμεσός 
και η έκθεση
Η έκθεση 3rd Limassol Motor Show & Motion δεν 
είναι απλά μια έκθεση ενημέρωσης και παρουσίασης. 
Είναι ένα αποτέλεσμα μελέτης πολλών χρόνων που 
περίμενε την κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιηθεί 
με στόχο να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια ένα 
θεσμό που θα είναι ταυτόσημος με την ανάδειξη της 
πόλης της Λεμεσού. Εδώ ακριβώς είναι ένα σημαντικό 
στοιχείο που θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή. 
Η Λεμεσός είναι αναμφισβήτητα πια μια Ευρωπαϊκή 
πόλη που έχει ξεφύγει από τα στεγανά και στενά 
πλαίσια της Κύπρου. 

Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες είναι σχεδόν 
αναρίθμητες. 

Η Λεμεσός βρίσκεται σε απογείωση και θα λέγαμε 
πως έχει δημιουργήσει μια εικόνα που έχει αποκτήσει 
διεθνή σύνορα. Η έκθεση αυτή έρχεται να συνδράμει 
σε αυτή την εικόνα και αποτελεί ακόμα μια καλή ευ-
καιρία να λάβει τη καθολική στήριξη από όλους και 
να εκθέσει τους συμμετέχοντες σε χιλιάδες ντόπιους 
και ξένους επισκέπτες. 

Η Μαρίνα Λεμεσού αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών και αποτελεί πλέον ένα από τα πιο κο-
σμοπολίτικα σημεία της Ανατολικής Μεσογείου. 
Το ιδανικό κλίμα του Σεπτεμβρίου παράλληλα και με 
άλλες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρο στην περιοχή 
εγγυόνται την κάθοδο χιλιάδων επισκεπτών.  

Ο χώρος εκεί με δεκάδες υπηρεσίες εστιατορίων, 
καφετεριών, εκατοντάδες χώρους στάθμευσης αλλά 
και χώρους αναψυχής για όλη την οικογένεια, προ-
σφέρεται όσο κανένας άλλος για την υλοποίηση μιας 
τέτοιας έκθεσης. 

Θα λέγαμε πως η έκθεση αυτή είναι μια διαφορετική 
αλλά σίγουρα μια έξοδος για όλη την οικογένεια. 

Η είσοδος για το κοινό είναι Δωρεάν
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Επικοινωνία 
και προώθηση
Την έκθεση θα συνοδεύσει Παγκύπρια καμπάνια σε 
τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς, πινακίδες 
δρόμου, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης. Παράλληλα θα γίνει συγκεκριμένη προώθηση 
μέσω ξενόγλωσσων ΜΜΕ από την Κύπρο για ενημέ-
ρωση των Ρώσων και Άγγλων κατοίκων του νησιού. 

Υλικό θα σταλθεί σε όλους τους εκθέτες, οι οποίοι 
και θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη δική τους 
προβολή σύμφωνα με τους κανόνες της έκθεσης, της 
ευγενούς άμιλλας και της δεοντολογίας. 
Κατανοούμε λοιπόν πως ο κάθε ένας από τους εκθέτες  
ή  χορηγούς, προβάλλοντας τη συμμετοχή του θα με-
γιστοποιήσει την προβολή του συνόλου της έκθεσης. 
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Κατηγορίες Εκθετών 
και χρεώσεις
Area C
Αντιπρόσωποι αυτοκινήτων  
C1 - C4 €50/τ.μ.     |      C5 - C8 €45/τ.μ.

Η κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα ενοικίασης μέχρι 100 τ. μ. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φωταγώγηση του 
χώρου, η φύλαξη των εκθεμάτων κατά την διάρκεια 
που η έκθεση δεν λειτουργεί, η προώθηση της έκθεσης, 
η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μια τέντα σκίασης 
διαστάσεων 3μ. x 3μ., καθώς και χαλί (επιλογές σε 
χρώμα γκρι, μαύρο, μπλε, κόκκινο).

Area M
Μοτοσυκλέτες, Σκούτερ, Ποδήλατα, Ηλεκτρικά 
και Ηλιακά μηχανοκίνητα,  €30/τ.μ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φωταγώγηση του 
χώρου, η φύλαξη των εκθεμάτων κατά την διάρκεια 
που η έκθεση δεν λειτουργεί, η προώθηση της έκθε-
σης, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και χαλί 
(επιλογές σε χρώμα γκρι, μαύρο, μπλε).

Area S
Προϊόντα συντήρησης και φροντίδας, Ηλεκτρονικά 
και Ηχητικά συστήματα, Aνταλλακτικά, 
Yπηρεσίες, Αξεσουάρ, Καύσιμα και Λιπαντικά 
κτλ - €570/περίπτερο

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται μια τέντα τύπου Α 
3μ. x 3μ., η φωταγώγηση του χώρου, η φύλαξη των 
εκθεμάτων κατά την διάρκεια που η έκθεση δεν 
λειτουργεί, η προώθηση της έκθεσης, η παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος, καθώς και χαλί (μπλε).

Area F
Χορηγοί
Οι χορηγοί δικαιούνται κεντρικό περίπτερο στην έκθεση 
για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους 

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



Tέντα Α Tέντα B

 3μ x 3μ

Η τέντα Α περιλαμβάνει: ΠΟΣΟΤ. ΚΟΣΤΟΣ

Τέντα 1

€300
+Φ.Π.Α.

Τσιμεντένιες βάσεις 4

Φωτισμός 1

Χαλί 9 μ2

Καρέκλα 2

Τραπέζι 1

 4,30μ x 3μ

Η τέντα Α περιλαμβάνει: ΠΟΣΟΤ. ΚΟΣΤΟΣ

Τέντα 1

€400
+Φ.Π.Α.

Τσιμεντένιες βάσεις 4

Φωτισμός 1

Χαλί 13 μ2

Καρέκλα 2

Τραπέζι 1

 3μ x 3μ

Η τέντα Β περιλαμβάνει: ΠΟΣΟΤ. ΚΟΣΤΟΣ

Τέντα 1

€650
+Φ.Π.Α.

(+ €100 
επένδυση 

τέντας)

Εταιρικό λογότυπο 3

Μεταλλικός σκελετός √

Τσιμεντένιες βάσεις 4

Φωτισμός 1

Χαλί 9 μ2

Καρέκλα 2

Τραπέζι 1

 4,30μ x 3μ

Η τέντα Β περιλαμβάνει: ΠΟΣΟΤ. ΚΟΣΤΟΣ

Τέντα 1

€900
+Φ.Π.Α.

(+ €100 
επένδυση 

τέντας)

Εταιρικό λογότυπο 3

Μεταλλικός σκελετός √

Τσιμεντένιες βάσεις 4

Φωτισμός 1

Χαλί 13 μ2

Καρέκλα 2

Τραπέζι 1

Ενοικίαση τέντας σκίασης
Η κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα ενοικίασης τέντας διαστάσεων 3μ. x 3μ. και 4,30μ. x 3μ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 
ενοίκιο της τέντας με τις βάσεις της, η φωταγώγηση του χώρου, η φύλαξη των εκθεμάτων κατά την διάρκεια που η έκθεση 
δεν λειτουργεί και η προώθηση της έκθεσης.   
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με περιγραφή και κόστος ενοικίασης για κάθε τέντα.

Στις πιο πάνω τιμές δεν υπολογίζεται το κόστος ενοικίασης χώρου.

Η παροχή ρεύματος σε κάθε περίπτερο καλύπτει συσκευές μέχρι 13Α. Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί
επιπλέον φορτίο πρέπει να το δηλώσει εκ των προτέρων και ενδέχεται να υπόκειται σε επιπλέον χρέωση.  

Περίπτερα που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία στο ανατολικό μέρος, ΔΕΝ μπορούν να έχουν 
backdrop στις τέντες.

Περίπτερα ανοιχτού 
τύπου



Ενοικίαση τέντας σκίασης τύπου Marquee
Oι τέντες τύπου Marquee διατίθενται σε 2 διαφορετικές διαστάσεις και μπορούν να καλυφθούν οι πλευρές τους. 

 5μ x 5μ

Η Marquee 
περιλαμβάνει:

ΠΟΣΟΤ. ΚΟΣΤΟΣ

Τέντα 1

€550
+Φ.Π.Α.

Φωτισμός 1

Χαλί 25 μ2

Καρέκλα 2

Τραπέζι 1

 3μ x 3μ

Η Marquee 
περιλαμβάνει:

ΠΟΣΟΤ. ΚΟΣΤΟΣ

Τέντα 1

€450
+Φ.Π.Α.

Φωτισμός 1

Χαλί 9 μ2

Καρέκλα 2

Τραπέζι 1

Περίπτερα ανοιχτού 
τύπου

Στις πιο πάνω τιμές δεν υπολογίζεται το κόστος ενοικίασης χώρου.

Η παροχή ρεύματος σε κάθε περίπτερο καλύπτει συσκευές μέχρι 13Α. Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί
επιπλέον φορτίο πρέπει να το δηλώσει εκ των προτέρων και ενδέχεται να υπόκειται σε επιπλέον χρέωση.  

Περίπτερα που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία στο ανατολικό μέρος, ΔΕΝ μπορούν να έχουν 
backdrop στις τέντες.



Ειδικές 
κατασκευές & όροι
Οι Διοργανωτές μπορούν να προσφέρουν στους 
εκθέτες, κατόπιν επιπρόσθετης χρέωσης, ειδικές 
κατασκευές και περίπτερα τύπου Β.  Υπάρχει επίσης 
ειδικός κατάλογος για ενοικίαση επιπρόσθετου εξο-
πλισμού όπως χαλιά, τηλεοράσεις, σταντ, γραφεία, 
τέντες σκίασης και πολλά άλλα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαβάσουν 
και  να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής του 
Limassol Motor Show & Motion για να γίνει δε-
κτή η συμμετοχή τους.

Ευθύνες και παροχές 
διοργανώτριας εταιρείας

• Προώθηση της εκδήλωσης σε Παγκύπρια ΜΜΕ
• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (1 πρίζα 13 Αμπέρ 

ανά εκθέτη) και γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής 
του ρεύματος.

• Καθαρισμός του χώρου πριν, κατά την διάρκεια και 
μετά την έκθεση.

• Ηλεκτρολόγος για περιπτώσεις βλαβών / 
 καταστροφών.

• 24ωρη ασφάλεια και επιτήρηση του χώρου.
• Ηχητική εγκατάσταση για ανακοινώσεις.
• Γενική φωταγώγηση του χώρου.
• Μειωμένες τιμές σε φαγητά και ποτά από τα 
 εστιατόρια της περιοχής.
• Σχεδιασμός 1 Facebook post για κάθε εκθέτη 
 το οποίο θα αναρτηθεί στο Facebook και στην 
 ιστοσελίδα της έκθεσης.

Η διοργανώτρια εταιρεία Dacor Advertising and Media Ltd. αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες στους 
συμμετέχοντες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις όπως:
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www.limassolmotorshow.com

 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)

Ονομασία Προβολής _____________________________________________________________________   

Εκθέματα (Brands) _______________________________________________________________________

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 Motor Show & Motion 2019 που διοργανώνεται από την εταιρεία Dacor Advertising and Media Ltd. 
Όλες οι συμμετοχές και ενοικίαση περιπτέρων είναι προπληρωτέα με τελευταία ημερομηνία εξόφλησης του ολικού ποσού την 
31η Iουλίου 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 Motor Show & Motion 2019.

 

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 
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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 οποιαδή-
ποτε συμμετοχή ή έκθεμα το οποίο δεν αρμόζει με την έκ-
θεση χωρίς καμία υποχρέωση να δικαιολογήσουν την θέση 
τους.

4. Τελευταία ημέρα υποβολής του έντυπου συμμετοχής θα 
θεωρείται η 31η Ιουλίου 2019. Από την ημερομηνία αυτή 
και μετά θα επιτρέπεται η εισαγωγή Εκθετών αλλά μόνο 
με πλήρη εξόφληση του ποσού εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών και μόνο στις εναπομείναντες κενές θέσεις. 

5. Με την υπογραφή και παράδοση του έντυπου συμμετο-
χής, ο κάθε Εκθέτης/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 31η  Ιουλίου 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 16η Aυγούστου 2019 και εφόσον 
έχει πληρωθεί το 70% του ποσού μέχρι την 31η  Ιουλίου 
2019.

7. 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 εφόσον 
έχει υποβάλλει γραπτή ειδοποίηση 30 εργάσιμες ημέρες 
πρίν την έκθεση, του επιστρέφεται το 50% του συνολικού 
ποσού που έχει καταβληθεί.

8. 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 πληρώσει όλο 
το ποσό της συμμετοχής του. Σε περίπτωση που το ολικό 
ποσό έχει καταβληθεί, τότε αυτό το ποσό κρατείται από 
τους Διοργανωτές ως αποζημίωση.

9. Σε περίπτωση που ο Εκθέτης, μετά την υπογραφή του 
Έντυπου Συμμετοχής και αποδοχή των Όρων και Κανονι-
σμών της Έκθεσης, ανεξαρτήτως των παραγράφων 5, 6, 
7, 8 και 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. 

10. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μετακίνησης, τρο-
ποποίησης ή διαρρύθμισης του εκθεσιακού χώρου, του 
εξοπλισμού ή των επίπλων όπως αυτοί κρίνουν, προς το 
συμφέρον της υγείας και της ασφάλειας ή για την γενική 
βελτίωση της εκδήλωσης. 

11. 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. Οι  μη εξουσιοδοτημένοι κατασκευαστές θα 
απομακρύνονται από τον χώρο. Όλες οι κατασκευές θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας 
της έκθεσης όπως ορίζεται στο πλάνο υγείας και ασφάλει-
ας και οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν 
την αφαίρεση ή μετακίνηση οποιασδήποτε δομής που δεν 
συμμορφώνεται. 

12. Όλα τα σχέδια διακόσμησης και οι κατασκευές των εκ-
θεσιακών περιπτέρων πρέπει να υποβάλλοντια 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 11 της παρούσας συμφωνίας. 

13. Aν οι Διοργανωτές εγκρίνουν την χρήση ενός μη επίση-
μου κατασκευαστή, θα πρέπει να έχει υποβάλλει τα ακό-
λουθα έγγραφα στους διοργανωτές το αργότερο 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.
14. Κατασκευές ή εκθέματα τα οποία κατά την κρίση των Διορ-

γανωτών δεν πληρούν τα μέτρα ασφάλειας που απαιτού-
νται είτε θα αφαιρούνται είτε θα μετακινούνται από τους 
Διοργανωτές με το κόστος μετακίνησης να βαραίνει τους 
Eκθέτες/Χορηγούς στους οποίους ανήκουν οι κατασκευές 
ή τα εκθέματα. 

15. Οι Διοργανωτές  μπορούν να προσφέρουν στους Εκθέτες/
Χορηγούς κατόπιν επιπρόσθετης χρέωσης την κατασκευή 
ειδικών κατασκευών περιπτέρου ή ενοικίαση εξοπλισμών 
όπως χαλιά, τηλεοράσεις, σταντ, γραφεία, τέντες σκίασης 
και πολλά άλλα. (υπάρχει σχετικός τιμοκατάλογος)

16. 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. Απαγο-
ρεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση, τροποποίηση ή κατα-
στροφή περιουσιακού χώρου της Μαρίνας Λεμεσού. 

17. Ο Εκθέτης/Χορηγός σαν κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
τεχνικού μηχανολογικού εξοπλισμού υποχρεούται να λαμ-
βάνει, για όλα τα εκτιθέμενα μηχανήματα μέτρα ασφαλείας 
ώστε να προληφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους χειρι-
στές των μηχανημάτων ή τους επισκέπτες της έκθεσης. Οι Δι-
οργανωτές έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν τη λειτουρ-
γία μηχανημάτων οποιαδήποτε στιγμή θεωρηθεί ότι υπάρχει 
κίνδυνος ή ενοχλεί άλλους συμμετέχοντες. 

 Επίσης, κανένα είδος εύφλεκτου υλικού δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί εντός της Έκθεσης. 

Όροι Συμμετοχής και Kανονισμοί της Έκθεσης



18. Διαφημίσεις εκτός των περιπτέρων δεν επιτρέπονται. 
Απαγορεύεται η διανομή διαφημιστικού υλικού των Εκθε-
τών στους διαδρόμους, στους γύρω χώρους της έκθεσης 
καθώς και στην είσοδο της.

19. Απαγορεύεται η πώληση, η χρήση και η κατανάλωση φα-
γητών ή ποτών στον χώρο της έκθεσης χωρίς την έγκριση 
των Διοργανωτών.

20. 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 Εκθετών/
Χορηγών να λύσουν την συμφωνία συμμετοχής με απο-
μάκρυνση του Εκθέτη/Χορηγού από τον χώρο της έκθε-
σης. 

21. Οι Εκθέτες/Χορηγοί έχουν την υποχρέωση να χρησιμο-
ποιούν την παροχή ρεύματος που χορηγείται από τους 
Διοργανωτές. Οποιεσδήποτε συσκευές δεν ανταποκρίνο-
νται στο προβλεπόμενο φορτίο (13 αμπέρ) ή επικίνδυνες 
διακλαδώσεις ρεύματος, θα αφαιρούνται από τους Διορ-
γανωτές. 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. 

22. 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 Εκθέτες /Χορηγοί 
καμία αξίωση ή απαίτηση έχουν όσον αφορά οποιαδήπο-
τε αποζημίωση ή επιστροφή καταβληθέντος ποσού.

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

24. Απαγορεύεται πριν από την μέρα λήξης της έκθεσης, 
οποιαδήποτε μετακίνηση εκθεμάτων από τον χώρο της 
έκθεσης.

25. Το χρονοδιάγραμμα για την πρόσβαση, την συναρμολό-
γηση και την αποξήλωση των εκθεσιακών χώρων, τις πα-
ραδόσεις, τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις εκθετών - τόσο 
πριν, όσο και μετά την έκθεση - καθορίζεται από τους Δι-
οργανωτές και πρέπει να ακολουθείται αυστηρά και χωρίς 
καμία εξαίρεση από τους Εκθέτες/Χορηγούς και τους κα-
τασκευαστές. Σε περίπτωση που Εκθέτης/Χορηγός χάσει 
μια καθορισμένη ώρα άφιξης ή αναχώρησης, οι Διοργα-
νωτές 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 θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχών απώλειες ή δαπάνες 
που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα 
συναρμολόγησης και αποξήλωσης όπως αυτό ανακοινώ-
νεται ή τροποποιείται.

26. Οι Εκθέτες που θα εκθέσουν αυτοκίνητα θα πρέπει να δη-
λώσουν το μέγεθος και τον τύπο τους στους Διοργανωτές 
σύμφωνα με την προθεσμία. Οι αλλαγές στο δηλωμένο 
εκθεσιακό προϊόν πρέπει να εγκριθούν γραπτώς από τους 
Διοργανωτές. Οι διαστάσεις των αυτοκινήτων πρέπει να 
είναι συμβατές με το μέγεθος του ενοικιαζόμενου χώρου 
που περιλαμβάνεται στον εκθεσιακό χώρο του Εκθέτη.  Ο 

Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να αρνη-
θεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις διαστάσεις της θέσης, 
σύμφωνα με τους περιορισμούς του ενοικιαζόμενου εκθε-
σιακού χώρου.

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

28. 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.
29. 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 Εκ-
θετών/Χορηγών να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την 
επιτήρηση του δικού τους εκθεσιακού χώρου, εξοπλισμού 
και αντικειμένων.  Οτιδήποτε εγκαταλειφθεί στην τοποθε-
σία γίνεται μόνο με την ευθύνη του ιδιοκτήτη. Πέρα από 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας, οι Διοργανωτές και 
η Μαρίνα Λεμεσού δεν φέρουν καμία ευθύνη για την απώ-
λεια αντικειμένων από τους εκθεσιακούς χώρους. 

30. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ασφάλιση 
εκθεμάτων. Οι Εκθέτες θα πρέπει να καλυφθούν με δικά τους 
ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου.

31. 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.

32. 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.

33. Οι Εκθέτες/Χορηγοί οφείλουν να υποβάλλουν στους Δι-
οργανωτές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 
με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον απαιτούμενο εξο-
πλισμό και τα αυτοκίνητα ή μηχανήματα που θα εκθέσουν 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2019.

34. Οι Εκθέτες/Χορηγοί οφείλουν μέχρι 31 Ιουλίου 2019 να 
αποστείλουν το λογότυπο της εταιρείας τους, στοιχεία 
επικοινωνίας, λογότυπα εκθεμάτων, φωτογραφίες εκθε-
μάτων σε υψηλή ανάλυση, κείμενο με περιγραφή εκθε-
μάτων στα Ελληνικά και Αγγλικά, καθώς και οποιοδήποτε 
διαφημιστικό υλικό υπάρχει για τα εκθέματα τους. 

35. Για να εγκριθεί η συμμετοχή στο Limassol Μotor Show 
2019, οι Εκθέτες/Χορηγοί θα πρέπει να αποδεχτούν και 
να υπογράψουν το Έντυπο Συμμετοχής καθώς και τους 
Όρους και Κανονισμούς 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 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.

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

Εκ μέρους των Διοργανωτών  

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

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

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

Σφραγίδα      
 

Εκ μέρους των Εκθετών  

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

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

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

Σφραγίδα  


