
                                           

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                         

         10-14. Μαρτίου 2009, Φρανκφούρτη  
 
Σας ενηµερώνουµε ότι τα γραφεία της Έκθεσης Φρανκφούρτης (Messe Frankfurt Exhibitions GmbH) 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, διαθέτουν από σήµερα τις Κάρτες Εισόδου σε όσους επιθυµούν να 
επισκεφθούν  την έκθεση ISH 2009, µε µειωµένη τιµή και παράλληλα παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες 
γύρω από το ταξίδι και την άνετη πρόσβαση στους χώρους της έκθεσης και πολλά προνόµια που 
περιγράφονται αναλυτικά στην πίσω σελίδα. 

Για να παραγγείλετε τις Κάρτες Eισόδου παρακαλούµε να µας αποστείλετε συµπληρωµένο το 
παρόν δελτίο παραγγελίας στο ΦΑΞ: 2106410602. 

Η εξόφληση των Καρτών Εισόδου γίνεται µέσω ταχυδροµικής αντικαταβολής, µέσω της 
πιστωτικής σας κάρτας, µε κατάθεση στον λογαριασµό µας ή απ’ ευθείας στα γραφεία µας,  
στην διεύθυνση Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 Γέρακας/Π. Χαλανδρίου, Τηλ. 210 64 10 405, 210 
60 90 525, τις ώρες 09:00 – 18:00.  
 
    
                     Τώρα µε ένα κλικ, αγορά καρτών εισόδου µέσω internet  http://travel4fairs.gr/i9 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
 

• Παρακαλώ να µου αποσταλεί / να γίνει κράτηση ……..…………..(ποσότητα) Κάρτα /ες  ∆ιαρκείας, κόστους  
€ 41,00  έκαστη,  

• Παρακαλώ να µου αποσταλεί / να γίνει κράτηση ……..…………..(ποσότητα) Κάρτα /ες  Hµερήσια, κόστους  
€ 15,00  έκαστη,  
 

□   (µε ταχυδροµική αντικαταβολή)                                 □ ( κατάθεση στο λογαριασµό µας) 
□   (από τα γραφεία µας) 
□  Επιθυµώ να µου αποσταλεί  ο κατάλογος εκθετών ή αντίστοιχο κουπόνι παραλαβής(voucher) του    
     κατά την είσοδό µου στο εκθεσιακό κέντρο. 
 

Σε υλοποίηση της  παραγγελίας µου αποδέχοµαι την χρέωση της: (κλασική off-line διαδικασία) 
□    προσωπικής µου κάρτας                                  □ της εταιρικής κάρτας 
 

□   VISA                                         □    MASTER CARD                                   □    ……………………                                                                                                                                         
       
Νο Κάρτας ……………………………………………………   Ηµ. Λήξης……………………….….. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΑΤΟΧΟΥ………………................................................................……………………..……… 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:………………………………………………………………ΑΦΜ..…………………………… 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………Τ.Κ:…...….….….…………...Ε-ΜAIL:… ………………………… 
 
ΠΟΛΗ:……………...………..………….. ΤΗΛ:………….…………..……………..ΦΑΞ:…...………...………..………… 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………….………….……………………∆ΟΥ…...………………..……………… 
Σηµειώνεται ότι για τις παραπάνω περιπτώσεις –εκτός της αγοράς µε πιστωτική κάρτα µέσω 
internet -τα έξοδα αποστολής για τον κατάλογο εκθετών βαρύνουν τον παραλήπτη.  
 
Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλούµε το αντίτιµο να πιστωθεί στον αντίστοιχο λογ/µο για την Ελλάδα 
ή την Κύπρο και να αποσταλεί  απαραιτήτως το δελτίο παραγγελίας  και το σχετικό παραστατικό µε φαξ: 

• Λογαριασµός  κατάθεσης στην  Alpha Bank Αθηνών: 398 002 320 000 051 
            IBAN Nr.: GR 38 0140 3980 3980 0232 0000 051  

• Λογαριασµός  κατάθεσης στην  Εurobank Αθηνών: 0026 0460 56 0200051077 
            IBAN Nr.: GR 610 2604 600 000 560 200 051 077  

• Λογαριασµός  κατάθεσης στην  Hellenic Bank Κύπρου Λευκωσία : 122-01-448253-01 
IBAN Nr.: CY25 0050 0122 0001 2201 4482 5301  

 
 

Νέο  
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       Γνωρίστε τα προνόµια της προπώλησης, ελάτε κοντά µας ακόµα πιο εύκολα,  
                                      ακόµα πιο γρήγορα, ακόµα πιο φτηνά. 
 
 
    
                     Τώρα µε ένα κλικ, αγορά καρτών εισόδου µέσω internet  http://travel4fairs.gr/i9 
 
 
Προµηθευθείτε εγκαίρως τις κάρτες εισόδου και επωφεληθείτε από την µεγάλη έκπτωση που 
προσφέρεται, (έως και 33% έκπτωση επί της τιµής των καρτών εισόδου στα εκδοτήρια της έκθεσης) 
αναλυτικότερα, 

• η διαρκείας κάρτα που καλύπτει όλες τις ηµέρες της ISH 2009,  από €62 σε €41, 

• η ηµερήσια κάρτα που καλύπτει µία ηµέρα της ISH 2009, από €28 σε €15 
 

Σας συµφέρει και όχι µόνο η αγορά των καρτών από τα γραφεία µας  ή µέσω internet  γιατί πέραν 
του οικονοµικού οφέλους,   

• Αποφεύγετε τις µεγάλες ουρές στα εκδοτήρια της έκθεσης και <<κερδίζετε χρόνο>>, 
κάνοντας εγγραφή – διαπίστευση µε τη συµπλήρωση & αποστολή  της φόρµας.  

• Προµηθεύεστε τον κατάλογο εκθετών δωρεάν αντί ≈ €20 και µπορείτε να ενηµερωθείτε για 
να κατευθυνθείτε γρήγορα και σωστά στο κτίριο, τον τοµέα και στις επιχειρήσεις που 
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας, <<κερδίζοντας δρόµο & πολύτιµο χρόνο>>. 

• Οι κάρτες εισόδου χρησιµεύουν στις περισσότερες εκθέσεις ως «εισιτήρια ελευθέρας» για τα 
µέσα µαζικής µεταφοράς, σε ακτίνα 40 χιλιοµέτρων από τα εκθεσιακά κέντρα, καλύπτεται 
επίσης η µεταφορά σας από και προς το αεροδρόµιο.. Προσοχή!!!  Τα παραπάνω ισχύουν µόνο 
τις ηµέρες που η εκάστοτε έκθεση είναι ανοικτή για το κοινό.  

• Προσοχή ελέγξατε στην κάρτα εισόδου, εάν παρέχει η συγκεκριµένη έκθεση την υπηρεσία 
δωρεάν µετακίνησης µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς!!! ∆εν παρέχουν όλες οι εκθέσεις την εν 
λόγω υπηρεσία! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Έκθεσης Φρανκφούρτης 
στην Ελλάδα, ώρες λειτουργίας από 9.00 π.µ. – 18.00 µ.µ., Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 
Γέρακας/ Π. Χαλανδρίου,  τηλ. 210 6410405,  φαξ 210 6410602, Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τµήµα, 
τηλ.210 6090525, φαξ. 210 6090527, e-mail: info@messefrankfurt.gr, και στην Κύπρο: GB 
Exhibitions Representation Ltd, ∆ωριέων 4 , 2023 Στρόβολος, Λευκωσία,  τηλ +357 22 871877, φαξ 
+357 22 871878, e-mail:   info@cyprus.messefrankfurt.com,  
 

Νέο  


