
 

 
 

 
 

 

 
Όπως γνωρίζετε, η ASTA (American Society of Travel Agents) θα πραγματοποιήσει  στην Αθήνα το ετήσιο 
συνέδριο ASTA Destination Expo, στις 14-17 Απριλίου 2018 (ξενοδοχείο Athens Hilton) με προσδοκώμενη 
συμμετοχή 500+ Αμερικανών ταξιδιωτικών πρακτόρων. 
Σας καλούμε να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία συμμετέχοντας ενεργά και  προωθώντας την εταιρεία 
σας στην σημαντική ταξιδιωτική αγορά των ΗΠΑ και να επωφεληθείτε από τα ανταποδοτικά οφέλη που 
προσφέρουν τα πακέτα συμμετοχής. 
 

1. Εκθεσιακό Booth στο Trade Show 
Περιλαμβάνεται: Περίπτερο 3x2 τμ με βασικό πακέτο διακόσμησης (μεγαλύτεροι χώροι/κατασκευές  προσφέρονται 
με επιπλέον χρέωση - οι πληροφορίες θα δίνονται κατόπιν αιτήματος) 
 - Early Booking: μέχρι την 1

η
 Δεκεμβρίου, US $ 1.899  

- Μετά την 1
η
 Δεκεμβρίου: US $ 2.199  * 

 
* Οι ειδικές τιμές και παροχές, ισχύουν μόνο για τους Έλληνες συμμετέχοντες, προμηθευτές, DMC κλπ. 
* Η εγγραφή και πληρωμή σας γίνονται απ’ ευθείας στην ASTA, αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο 
https://s1.goeshow.com/asta/destination/2018/registration.cfm 
 
Επίσης Περιλαμβάνονται: 
• 1 badge εκθέτη με πλήρη είσοδο στο ASTA Destination Expo και σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος. 
• Ετήσια εγγραφή μέλους της εταιρείας σας στην ASTA (για τα οφέλη της παροχής παρακαλούμε συνδεθείτε με το 
https://www.asta.org/Join/?navItemNumber=11182 ) 
• Online καταχώρηση στην λίστα συμμετεχόντων καθώς και σε έντυπο Πρόγραμμα 
• Διαφήμιση 1/4 σελίδας σε ειδικό έντυπο περιοδικό της ASTA / fedHATTA  
• Με επιβάρυνση US$ 499 δυνατότητα συμμετοχής στις συναντήσεις  B2B 
 
Σημείωση: Το Trade Show έχει προγραμματιστεί για ΔΥΟ μέρες - την Κυριακή 15 Απριλίου από τις 2:45 μ.μ. έως τις 
5:30 μ.μ. και τη Δευτέρα 16 Απριλίου 1:00 μ.μ. - 3:45 μ.μ. και περιλαμβάνει επίσης ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα στον 
χώρο της έκθεσης. 

 

2. Συναντήσεις B2B (B2B Round Table) για συναντήσεις και παρουσίαση της εταιρείας σας στους  τουριστικούς  
πράκτορες των ΗΠΑ 
- Early Booking: μέχρι την 1

η
 Δεκεμβρίου, US $ 1.299  

- Μετά την 1
η
 Δεκεμβρίου: US $1.499 * 

 
* Οι ειδικές τιμές και παροχές, ισχύουν μόνο για τους Έλληνες συμμετέχοντες, προμηθευτές, DMC κλπ. 
* Η εγγραφή και πληρωμή σας γίνονται απ’ ευθείας στην ASTA, αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο 
https://s1.goeshow.com/asta/destination/2018/registration.cfm 
 
Περιλαμβάνει: 
• 1 badge εκθέτη με πλήρη είσοδο στο ASTA Destination Expo και σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος. 
• Ετήσια εγγραφή μέλους της εταιρείας σας  στην ASTA (για τα οφέλη της παροχής παρακαλούμε συνδεθείτε με το 
https://www.asta.org/Join/?navItemNumber=11182 ) 
• Online καταχώρηση στην λίστα συμμετεχόντων καθώς και σε Εκτυπωμένο Πρόγραμμα 
• Διαφήμιση 1/4 σελίδας σε ειδικό έντυπο περιοδικό  της ASTA / fedHATTA  
 
Σημείωση: Οι συναντήσεις Β2Β θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 16 Απριλίου, 09.30-13.00 

 
Σημειώστε ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέσουν (κατά την διαδικασία του registration): 

1. τον αριθμό ΜΙΤΕ όπως έχει δοθεί από τον ΕΟΤ 
2. βεβαίωση μέλους από την FedHATTA 
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