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E-Commerce Germany Tour  

Βερολίνο, 26 – 29 Απριλίου 2020 

        

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Τιμή    Early-Bird (μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020)  Κανονική τιμή 

           2.990 Euro*       3.990 Euro*  

*Χωρίς ΦΠΑ - Η τιμολόγηση ελληνικών επιχειρήσεων με ελληνικό ΑΦΜ θα γίνεται χωρίς Φ.Π.Α   

Οι συνεργάτες μας – Proven & Premium ne33Pioneers δικαιούνται έκπτωση 15%  

 

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το αεροπορικό 

σας εισιτήριο για το Βερολίνο και η επιστροφή σας από το Βερολίνο ή από άλλο αεροδρόμιο   

              Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

  Επιμέλεια, σχεδιασμός και οργάνωση όλων των επισκέψεων - συναντήσεων 

  Μεσημεριανά γεύματα και δείπνα σε επιλεγμένα εστιατόρια 

  3 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 

  Επί τόπου προσωπική υποστήριξη  

  Παρουσιάσεις συναντήσεων (όπου αυτές διατίθενται) 

  Παρουσίαση - επισκόπηση της γερμανικής αγοράς Ηλεκτρονικού Εμπορίου  

Τοποθεσία     Βερολίνο 

Ημερομηνία   26-29 Απριλίου 2020  

 

Εγγραφή Ναι, επιθυμώ να συμμετάσχω στο E-Commerce Germany Tour στο Βερολίνο     

  

  __________________________________ __________________________________ 

  Όνομα       Επίθετο 

  _____________________________________ _____________________________________ 

  Επωνυμία Εταιρείας    Θέση στην επιχείρηση 

  _____________________________________ _____________________________________ 

  ΑΦΜ      ΔΟΥ  

  ________________________________________________________________________________ 

  Αντικείμενο Εργασιών     

 _____________________________________ _____________________________________ 

  Διεύθυνση     Περιοχή, Τ.Κ.   

  _____________________________________ _____________________________________ 

  Τηλέφωνο     E-Mail 
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E-Commerce Germany Tour  

Βερολίνο, 26 – 29 Απριλίου 2020 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ  

 

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης ο/η αιτών/σα δηλώνω και αποδέχομαι ότι:  

 

• Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι πλήρη και ακριβή 

• Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Συμμετοχής 

  
 

  ____________________________________ _____________________________________ 

  Ημερομηνία      Υπογραφή & Σφραγίδα 

 

  Στείλτε την αίτηση στο email: ecommerce@intzeidis.de  

του κ. Ευστάθιου Ιντζεΐδη, Founder & CEO του neoecommerce.gr (ne33)  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +49 89 3000 20 78 

   

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται μετά από την έγκριση της αίτησης 

συμμετοχής. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής σας, θα λάβετε email με το 

σχετικό τιμολόγιο, μαζί με τα στοιχεία του τραπεζικού μας λογαριασμού. Στη συνέχεια 

παρακαλούμε όπως προβείτε στην εξόφληση του τιμολογίου εντός 14 ημερών από τη 

λήψη του τιμολογίου. 

Όροι και Προϋποθέσεις 

Το E-Commerce Germany Tour απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρηματίες και 

διευθυντικά στελέχη από όλους τους κλάδους του εμπορίου. Οι θέσεις συμμετοχής 

σε αυτό είναι περιορισμένες (20) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σημειώσατε 

ότι το τιμολόγιο θα αποσταλεί ξεχωριστά και πριν από την επιβεβαίωση εγγραφής. Σε 

περίπτωση που το neoecommerce.gr κάνει αποδεκτή τη συμμετοχή σας, δεν μπορεί 

να πραγματοποιηθεί καμία επιστροφή χρημάτων. 

Το neoecommerce.gr έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αν δεν 

συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

συμμετέχοντες θα ενημερώνονται άμεσα και τα ποσά που έχουν καταβληθεί θα 

επιστρέφονται. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν απαίτηση αποζημίωσης ή μείωσης του 

τιμήματος αν το Tour ακυρωθεί ή έχει αρχίσει αλλά πρέπει να συντομευθεί ή να λήξει 

πρόωρα λόγω εξαιρετικών συνθηκών. 
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