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STATE FAIR GROUNDS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι Κύπριοι κάνουν τις διακοπές
τους στο εξωτερικό.
O Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών πρακτόρων Κύπρου (ACTA) έχει βάσει
της Νομοθεσίας περί των Οργανωμένων Ταξιδίων και
Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών ορισθεί, ως η Αρχή
Έκδοσης Αδειών για τους Κύπριους Διοργανωτές Ταξιδίων.
Οι Αδειούχοι Διοργανωτές Ταξιδίων, πληρούν τις προυποθέσεις
της Νομοθεσίας, είναι αξιόπιστοι επαγγελματίες και η ιδιότητα
τους ως μέλη του ACTA αναγνωρίζεται σαν εγγύηση ακεραιότητας,
ικανότητας και υψηλής στάθμης υπηρεσιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την άρτια προετοιμασία και συμμετοχή σας στην Έκθεση Ταξίδι
2021 διαβάστε προσεχτικά τις πιο κάτω πληροφορίες και τα
έντυπα που επισυνάπτονται.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η τιμή συμμετοχής είναι €100 + Φ.Π.Α. ανά τετραγωνικό μέτρο.
Εξόφληση με την καταβολή 2 δόσεων: 50% με ημερομηνία
7 Απριλίου 2021 και 50%, 2 εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια
της έκθεσης.

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Η κατασκευή των περιπτέρων γίνεται με την ευθύνη και την
επίβλεψη της DISPLAY ART PLC. Τα περίπτερα με βασική δομή
έχουν ύψος 2,50μ. και είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και
μελαμίνη 6-8 χιλιοστών. Τοποθετούνται φωτιστικά (βλέπε
ηλεκτρολογικά). Σε κάθε περίπτερο με βασική δομή τοποθετείται
το όνομα του εκθέτη και παρέχεται ένα γραφείο, τρία καθίσματα,
ένας κάλαθος αχρήστων και χαλί. Η βασική δομή παρέχεται
στους εκθέτες χωρίς καμιά επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Η DISPLAY ART PLC είναι υπεύθυνη για τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από τους εκθέτες.
Στη βασική δομή του περιπτέρου περιλαμβάνεται ένα
φωτιστικό των 100 watt για κάθε 3 τετραγωνικά μέτρα,
μια μονοφασική παροχή και ένας ρευματοδότης 13AMP.
Για επιπρόσθετες ηλεκτρικές παροχές, ρεύμα τριφασικό,
προβολείς κ.λ.π., παρακαλούμε δηλώστε κατά τη συνάντηση
που θα έχετε με εκπροσώπους της DISPLAY ART PLC για
την εσωτερική διακόσμηση του περιπτέρου σας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εγκατάσταση τηλεφώνων γίνεται κατόπιν παραγγελίας. Σύνδεση με
το διαδίκτυο γίνεται μέσω της υπηρεσίας Wi-Fi η οποία προσφέρεται
δωρεάν από τους διοργανωτές.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ-ΕΠΙΠΛΑ

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τους εκθέτες για τη διαμόρφωση του
εσωτερικού χώρου των περιπτέρων τους, αν ζητηθεί, δυνατό να
γίνει διευθέτηση πρόσθετου εξοπλισμού όπως παρκέ, πάγκοι,
βιτρίνες, ράφια, εξέδρες, φυτά, εξοπλισμός ήχου και εικόνας,
λογότυπο κ.λ.π.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Για την καθημερινή καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
και το άδειασμα των σκυβαλοδοχείων των περιπτέρων της
έκθεσης υπεύθυνη είναι η DISPLAY ART PLC.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσετε με την DISPLAY ART PLC ένα μήνα
τουλάχιστον πριν την έναρξη της Έκθεσης, η DISPLAY ART PLC θα προχωρήσει
με την βασική δομή του περιπτέρου.

INTRODUCTION

Every year a continuously increasing number of Cypriots
spend their vacation abroad.
Τhe Association of Cyprus Travel Agents (ACTA) has been
approved by Law as the licensing Authority for Cypriot
Tour Operators.
The Association’s prime aims are to protect, promote and
develop the general interests of tourism and travel and
to ensure that membership of the Association is
recognized as a guarantee of integrity, competence and
a high standard of service.

GENERAL INFORMATION

For your optimum preparation and participation in the
Exhibition Taxidi 2021, please read carefully the information
given below and the documents attached.

PARTICIPATION FEE

The participation fee is €100 + VAT per square meter.
The fee is payable in two installments: 50% dated
7 April 2021 and 50%, 2 weeks prior to
the opening of the exhibition.

BASIC STRUCTURE OF STANDS

The construction and supervision of stands is under the
responsibility of DISPLAY ART PLC. The stands with basic
structure have a height of 2.50 meters and are constructed of
aluminium and melamine of 6-8mm. Lighting fittings are
installed (see electrical ). The name of the exhibitor is placed
in every stand of basic structure and a desk, three chairs, a
waste paper basket and carpet are provided. The basic
structure is given to the exhibitors without any
additional charge.

TECHNICAL FACILITIES
ELECTRICAL

DISPLAY ART PLC is responsible for providing the electrical
installations. Electrical installations by exhibitors are not
permitted. The basic structure of the stand includes one
lighting point of 75 - 100 watt for every 3 square meters,
one mono-phase supply and one 13AMP power supply.
For additional supplies, three-phase electricity, projectors
e.t.c, please ask during the meeting which you will have
with the representatives of DISPLAY ART PLC for the
internal decoration of your stand.
TELEPHONE - INTERNET

Telephones can be installed following orders by the
exhibitor. Wi-Fi connection is provided free of charge from
the organisers
ADDITIONAL STRUCTURAL ELEMENTS FURNITURE

During the private meeting with the exhibitors for
formulating the internal area of their pavilions, if asked,
arrangement may be made for any additional equipment
such as parquet flooring, counters, showcases, shelves,
platforms, plants, sound and vision equipment, logo etc.
CLEANING

The everyday cleaning of the common use areas, as well as
the emptying of the dustbins of the stands lies within the
responsibilities of Display Art PLC.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Η παραλαβή των περιπτέρων γίνεται μόνο από τους εκθέτες
ή άτομα εξουσιοδοτημένα από αυτούς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η έκθεση θα στεγασθεί στο Ελληνικό περίπτερο και στην
Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων
στην Λευκωσία.

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Η έκθεση ανοίγει την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 στις
16:00. Η μεταφορά εκθεμάτων στα περίπτερα θα αρχίσει την
Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 η ώρα 13:00 και θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 έως τις 13:00
το αργότερο.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
7 Μαΐου 2021
8 Μαΐου 2021
9 Μαΐου 2021

16:00 - 22:00
16:00 - 22:00
15:00 - 22:00

Οι εκθέτες πρέπει να βρίσκονται στα περίπτερα τους
μισή ώρα νωρίτερα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

Οι εκθέτες και συνεργάτες τους εισέρχονται ελεύθερα στο
χώρο της έκθεσης δείχνοντας στην είσοδο την ειδική κάρτα
εκθέτη. Διατίθεται μία κάρτα εισόδου για κάθε 3 τ.μ.
εκθεσιακού χώρου.

NOTE

In case you wish a modification of the basic structure of
the stand you should contact DISPLAY ART PLC at least
one month before the opening of the exhibition, otherwise
DISPLAY ART PLC will proceed with the basic structure of
the stand.
TAKEOVER OF STANDS

The takeover of the stands is made only by the exhibitors
or by their authorized representatives.
OPERATION

The exhibition will be housed at the Greek Pavilion and the
Multiple Use Hall of the Cyprus State Fairs Authority in Nicosia.
COMPLETION OF STANDS

The exhibition will open on Friday 7 May 2021 at 16:00.
The transfer of exhibits to the pavilions will start on
Thursday 6 May 2021 at 13:00 and must be completed
by 13:00 on 7 May 2021.
DATES AND HOURS OF OPERATION

7 May 2021
8 May 2021
9 May 2021

16:00 - 22:00
16:00 - 22:00
15:00 - 22:00

The exhibitors should be in their stands half an hour earlier.

Επιπρόσθετα θα παραχωρηθεί δωρεάν αριθμός ειδικών
προσκλήσεων για κάθε εκθέτη (τρεις προσκλήσεις για κάθε
τετραγωνικό μέτρο εκθεσιακού χώρου). Αν πρόκειται να
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παρουσίαση πριν την
έναρξη της έκθεσης ζητείστε από την DISPLAY ART PLC
επιπλέον προσκλήσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η DISPLAY ART PLC έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την
ασφάλεια των χώρων της έκθεσης και των εκθεμάτων με
σύμβαση εξειδικευμένης εταιρείας φύλαξης σε 24ωρη βάση.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό δεν φέρουν καμιά ευθύνη για
απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί στην περιουσία των
εκθετών από οποιαδήποτε αιτία. Οι εκθέτες θα πρέπει να
καλύψουν τα εκθέματά τους με δικά τους ασφαλιστικά
συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου.

NUMBER OF TRIPS OF CYPRIOTS ABROAD
[ JANUARY - SEPTEMBER 2019 ]
COUNTRY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Greece
United Kingdom
Russia
Romania
Germany
Bulgaria
Italy
Israel
France
Spain
Lebanon
Czech Republic
Ukraine
Hungary
United States
Belgium
Netherlands
Poland
Austria
United Arab Emirates
Egypt

TOTAL TRIPS

398.089
168.078
70.899
39.403
36.116
41.889
34.499
28.590
17.408
14.912
19.847
11.121
17.185
19.264
22.879
10.909
18.131
20.942
25.345
10.073
5.358

HOL. MAKERS

272.690
115.133
48.565
26.991
24.739
28.693
23.631
19.584
11.924
10.214
13.595
7.617
11.771
13.195
15.672
7.472
12.419
14.345
17.361
6.900
3.670

OTHERS

125.399
52.945
22.334
12.412
11.377
13.196
10.867
9.006
5.484
4.698
6.252
3.504
5.414
6.069
7.207
3.437
5.712
6.597
7.984
3.173
1.688

ENTRY OF EXHIBITORS

The exhibitors and their associates have free entrance into
the area of the exhibition by showing at the entrance the
special entrance card for exhibitors. One entrance card for
every 3 sq. m. of exhibition space is supplied.
INVITATIONS FOR VISITORS

An additional number of special invitations for visitors will
also be supplied to every exhibitor (three invitations for
every square metre of exhibition space). Please ask for
more if you will make a presentation prior to the opening
of the exhibition.
SECURITY

DISPLAY ART PLC has taken all necessary precautionary
measures for the security of the areas of the exhibition
and its exhibits under a contract with a company specializing
in security on a 24 hour basis. Regardless however of this
arrangement DISPLAY ART PLC bears no responsibility for
any loss or damage caused to the property of the exhibitors
by any cause. The exhibitors must cover their exhibits with
their own insurance contracts covering all risks.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Όλα τα εκθέματα και τα διακοσμητικά ΠΡΕΠΕΙ να
μετακινηθούν από τους χώρους της έκθεσης το
αργότερο μέχρι τις 10:00, 10 Μαΐου 2021 γιατί η
αποσυναρμολόγηση των περιπτέρων θα αρχίσει
στις 10 Μαΐου 2021 στις 08:00.

Με τη συμμετοχή σας στην Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2021 δικαιούστε
δωρεάν καταχώρηση της εταιρείας σας στον κατάλογο
της έκθεσης. Σχετικό έντυπο επισυνάπτεται (υπάρχει
δυνατότητα διαφήμισης).
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Τα εγκαίνια της έκθεσης ΤΑΞΙΔΙ 2020 θα γίνουν στις
7 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00.

ΓΕΝΙΚΑ
Μεταβίβαση, παραχώρηση η υπενοικίαση του χώρου με
οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται. Ειδικά σχέδια διακόσμησης
πρέπει να έχουν την έγκριση της DISPLAY ART PLC. Οι εκθέτες
υποχρεούνται να παραδώσουν τα περίπτερα στην κατάσταση
που τα παρέλαβαν. Απαγορεύεται το τρύπημα ή οποιαδήποτε
αλλοίωση των υλικών του περιπτέρου. Επίσης, απαγορεύεται
η παρουσίαση εκθεμάτων κατά τρόπο ενοχλητικό για τους
άλλους εκθέτες.

VERY IMPORTANT

All exhibits and decoration materials MUST be removed
from the areas of the Exhibition by 10:00 a.m. on
Monday 10 May 2021, the latest, because the
dismantling of the stands will start on 10 May 2021, at
08:00 am.

GENERAL

Transfer, sub-letting or sub-renting of the area rented to
the exhibitors is prohibited. Specialized decoration plans
must have the approval of DISPLAY ART PLC. The
Exhibitors must hand over the stands in the state in
which they had taken them. Drilling on walls or any
other alterations which may cause damage to the
materials of the stand are strictly prohibited. Stand
decorations must also be in a way which will not cause
any disturbance to other exhibitors.

Σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση με την πανδημία
COVID-19 ή οποιαδήποτε άλλη πανδημία και εκδοθούν
περιοριστικά μέτρα από το κράτος που να μην επιτρέπουν την
διεξαγωγή της έκθεσης, η έκθεση θα ακυρωθεί και ολόκληρο το
ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστραφεί από τους διοργανωτές.

EXHIBITION CATALOGUE
Your participation in the Exhibition TAXIDI 2021 0entitles
you to a free entry of your company in the catalogue of
the exhibition. A relevant form is attached (advertisement
in the catalogue is available).
OPENING
The official opening of the Exhibition TAXIDI 2021 will
be on 7 May 2021 at 17:00.

COVID-19
In case the situation worsens with the COVID-19 pandemic, or
any other pandemic and restrictive measures are issued by the
state that do not allow the exhibition to take place, the exhibition
will be cancelled and the entire amount paid will be returned by
the organizers.

[ οργάνωση
& διεύθυνση έκθεσης
exhibition organizing
& management ]

[ διοργανωτής
organizer ]

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 22369,
1521 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 24,
1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ. +357 22666435
ΦΑΞ. +357 22660330
EMAIL: acta@acta.org.cy

COVID-19

ASSOCIATION OF CYPRUS
TRAVEL AGENTS
P.O.BOX 22369,
1521 NICOSIA, CYPRUS
OFFICES:
STASIKRATOUS 24
1065 NICOSIA
CYPRUS
TEL. +357 22666435
FAX. +357 22660330
EMAIL: acta@acta.org.cy

www.taxidiexhibition.com

DISPLAY ART PLC

DISPLAY ART PLC

Τ.Θ. 27108, 1642 ΛΕΥΚΩΣΙΑ,

P.O.BOX 27108

ΚΥΠΡΟΣ

1642 NICOSIA, CYPRUS

ΓΡΑΦΕΙΑ:

OFFICES:

ΤΕΥΚΡΟΥ ΑΝΘΙΑ 23,

23,TEFKROU ANTHIA STREET

ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΑΛΙΟΥ

IDALION INDUSTRIAL ZONE

ΤΗΛ. +357 22485420

TEL. +357 22485420

ΦΑΞ. +357 22485933

FAX. +357 22485933

EMAIL: info@displayartgroup.com

EMAIL: info@displayartgroup.com
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