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Προς: ΥΠΕΞ – Β8 ∆/νση
Θέµα: Παραπλανητικές προσφορές για εγγραφή εταιρειών σε ευρετήρια διεθνών εκθέσεων
Λαµβάνοντας υπόψιν τη συνεχώς αυξανόµενη συµµετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς εκθέσεις
που διοργανώνονται στη Γερµανία, σας αποστέλλουµε συνηµµένως επικαιροποιηµένο ενηµερωτικό
σηµείωµα της γερµανικής ένωσης διοργανωτών διεθνών εκθέσεων AUMA σχετικά µε το ζήτηµα των
παραπλανητικών προσφορών για εγγραφή εταιρειών σε ευρετήρια διεθνών εκθέσεων (scam) και τις
δέουσες ενέργειες από πλευράς των επιχειρήσεων.
Οι εν λόγω εταιρείες βάσεων δεδοµένων καταρτίζουν ευρετήρια διεθνών εκθέσεων, αποστέλλοντας
φόρµες προς συµπλήρωση που µοιάζουν µε τα έντυπα της εκάστοτε υπό διοργάνωση έκθεσης χωρίς ωστόσο να έχουν καµία σχέση µε τους διοργανωτές – και αναφέροντας µόνο στα «ψιλά
γράµµατα» ότι η καταχώρηση στο ευρετήριο συνοδεύεται από χρεώσεις εκατοντάδων, ή και χιλιάδων
ευρώ, για χρονικό διάστηµα που µπορεί να φθάνει και την τριετία.
Ανάµεσα στις εταιρείες που δηµοσιεύουν ευρετήρια εκθετών, δραστηριοποιούµενες κατά τον τρόπο
αυτό συγκαταλέγονται:
• η Commercial Online Manuals S de RL de CV µε έδρα το Μεξικό, που δηµοσιεύει το ευρετήριο
Expo-Guide
• η Matic Verlagsgesellschaft µε έδρα τη Βόννη
• η Construct Data A.s., µε έδρα τη Μπρατισλάβα στη Σλοβακία, η οποία δηµοσιεύει το ευρετήριο
FAIRGuide. Σηµειώνουµε ότι η διεύθυνση της εταιρείας εξακολουθεί να έχει κατάληξη .at (TopLevel-Domain (ccTLD) που αντιστοιχεί στην Αυστρία), παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, µετά από
δικαστική απόφαση σε βάρος της το 2008 αναγκάστηκε να µεταφέρει την έδρα της από το
αυστριακό Vösendorf στη Σλοβακία.
Εφιστούµε την προσοχή των Ελλήνων εξαγωγέων, ότι η δραστηριοποίηση των εν λόγω εταιρειών δεν
περιορίζεται στις διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη Γερµανία, αλλά επεκτείνεται σε πληθώρα
εκθέσεων σε όλο τον κόσµο.
Επισηµαίνουµε ακόµα ότι οι γερµανικές εταιρείες διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων αποστέλλουν κατά
κανόνα αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την καταχώρηση στον επίσηµο κατάλογο της έκθεσης,
προειδοποιώντας ρητώς για το ενδεχόµενο scamming από άλλες εταιρείες δηµοσίευσης ευρετηρίων
εκθετών.
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