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 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 

25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition 

(Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο γηα εζηηαηόξηα, θνπδίλεο, πιπληήξηα – Έπηπια – Σηνιέο 

πξνζωπηθνύ – Απνξξππαληηθά – Σπζηήκαηα HVAC – Μεραλήκαηα  γηα SPA θαη 

αλαιώζηκα θηι.) 

http://www.anfashotelequipment.com 

Από 22 έως 25  Ιανοσαρίοσ 2014 στην Antalya της Τοσρκίας. 

 

Τν Διιελνηνπξθηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα 

εηαηξία πξαγκαηνπνηνύλ  επισειπημαηική αποζηολή ζηα πιαίζηα ηεο αλωηέξω 

έθζεζεο ζηηο 22 έως 25 Ιανοσαρίοσ 2014. 

Τν επηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία θαιύπηνπλ: 

Α. Τν θόζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 5 αζηέξωλ γηα 2 λύρηεο κε πξωηλό. 

Β. Τν θόζηνο κεηαθνξάο από ην αεξνδξόκην Havalimani Ataturk πξνο ην μελνδνρείν 

θαη  ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν θαζεκεξηλά. 

Γ. Γωξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε  

Γ. Φξήζε ηεο  αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαληήζεηο 

     

Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνύλ ηηο εθζέζεηο παξαθαινύληαη λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζηα e-mail  info@etee.gr, 

fairs@etee.gr. 

Με ηελ επηβεβαίωζε ηεο ζπκκεηνρήο ζαο, ζα παξαθαινύζα ηελ θαηαβνιή  100 

επξώ, έηζη ώζηε  λα θαιπθζεί ηκήκα ηνπ θόζηνπο  ηωλ εμόδωλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

θαζώο θαη ηωλ αθπξωηηθώλ ηνπ μελνδνρείνπ.                                            

Η θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ Alpha  Bank *120/002002010712  

                                         IBAN GR 030 140 1530 1200 0200 2010 712 

                                                               

Λόγω πεπιοπιζμένων θέζεων θα ςπάπξει ζειπά πποηεπαιόηηηαρ και   

οπωζδήποηε θα πποηιμηθούν ηα παλιά και νέα μέλη ηος επιμεληηηπίος. 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(1) Όλνκα  επηρείξεζεο:    

                                         

 
(2) Γηεύζπλζε επηρείξεζεο: 

         (θαη ηαρπδξνκηθό θωδηθό) 
 

              
 (3)Τειέθωλν-Κηλεηό & Φαμ:  

 
 

         (4)E-mail & Website Address: 
 

 
         (5)Σηέιερνο πνπ ζα εθπξνζωπήζεη : 
            ηελ εηαηξεία θαη ζα παξαβξεζεί ζηελ έθζεζε 
 
                                                                                   
                                                                                         Σθξαγίδα  -  Υπνγξαθή 
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