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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΣΥΝΕΡΓΩ: «Ολοκληρωμένες δράσεις κοινής προώθησης-προβολής κρητικών και κυπριακών προϊόντων & επιχειρήσεων στην Κρήτη και 
στην Kύπρο» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στην 2η Διεθνή Έκθεση Εξοπλισμού και Τροφοδοσίας Ξενοδοχείων, Μονάδων Διαμονής, 
Εστίασης & Ψυχαγωγίας HOREXPO 2013 

25-27/01/2013, Κύπρος, Λευκωσία                                                       

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ‘ΣΥΝΕΡΓΩ’ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Χανίων, Ρεθύμνης και 
Λασιθίου, συμμετέχει στην 2η Διεθνή Έκθεση Εξοπλισμού και Τροφοδοσίας Ξενοδοχείων, Μονάδων Διαμονής, Εστίασης και Ψυχαγωγίας 
που πραγματοποιείται 25-27 Ιανουαρίου 2013 στην Κύπρο, στο Expo Cyprus 
 

Τα προϊόντα που προβάλλονται είναι: Προϊόντα Εξοπλισμού και Τροφοδοσίας Ξενοδοχείων, Μονάδων Διαμονής, Εστίασης & Ψυχαγωγίας.  

Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι τομείς είναι: Επαγγελματικός εξοπλισμός για υπηρεσίες φαγητού:μαχαιροπήρουνα, τρόφιμα-ποτά-καφές, μαγειρικά 
σκεύη & αξεσουάρ-συσκευές καθαρισμού, καθαριστήρια-συστήματα καθαρισμού και προϊόντα-εξοπλισμός τουαλέτας και αξεσουάρ μπάνιου-
διασκέδαση-υπηρεσίες νερού, εξοπλισμός πισίνας, σπα-ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά συστήματα διαχείρισης-εξοπλισμός ελέγχου 
κλίματος-εσωτερικά και εξωτερικά έπιπλα-στρώματα-υφάσματα για το σπίτι-ταπετσαρίες, χαλιά, πατώματα-φωτιστικά και διακοσμητικά είδη-
συστήματα σκίασης-τηλεπικοινωνίες, ήχος, εικόνα και συστήματα ασφαλείας-λογισμικά και συστήματα δικτύου-ηλεκτρικός εξοπλισμός-δομικά 
υλικά και κουφώματα.  Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: 16:00 - 22:00. 
 

Μέσω του έργου επιχορηγείται κατά 100% το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, που περιλαμβάνει: 
- Ενοικίαση χώρου περιπτέρου 9 m2 με τον βασικό εξοπλισμό της έκθεσης  
- Βασικός καθαρισμός περιπτέρων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 
- Παρουσίαση της εταιρείας στον κατάλογο της έκθεσης 
- Δημοσίευση δελτίων τύπου των εκθετών σε κλαδικά έντυπα 
- Παροχή έντυπων και ηλεκτρονικών προσκλήσεων 
- Στοχευόμενη αποστολή καρτών εισόδου σε ιδιοκτήτες και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων 
- Διευρυμένο διαφημιστικό πρόγραμμα και δυνατότητα πραγματοποίησης B2B επιχειρηματικών συναντήσεων 

 
Επίσης, μέσω του έργου ‘ΣΥΝΕΡΓΩ’, χρηματοδοτείται το κόστος διαμονής τεσσάρων ημερών (24-27/01/2013) για έναν συμμετέχοντα ανά 
επιχείρηση, ενώ προσφέρεται και δωρεάν η μεταφορά των εκθετών από το ξενοδοχείο διαμονής στο χώρο της εκθέσεως –τις ημέρες 
λειτουργίας της. Τα αεροπορικά εισιτήρια, όπως και το κόστος μεταφοράς των εκθεμάτων βαρύνει τους ίδιους τους εκθέτες.  
 

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται συμπληρωμένες στο email: dimari@ebeh.gr έως και την 7η Ιανουαρίου 2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κα. Δημάρη Γεωργία στο τηλέφωνο: 2810247047. 

1 Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής 

2 Προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιδοτήθηκαν από το ίδιο πρόγραμμα προκειμένου να συμμετέχουν στην έκεθεση HOREXPO 2012 

3 Μεταφορικές – Εκτελωνιστικές εταιρείες- Προς διευκόλυνσή σας, για τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων που θα στείλετε στην έκθεση, σας 
συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρείας Cyprus Seaways Ltd. Ενδεικτική τιμή: 300,00€ έως 1,5 κυβικό μέτρο μετ' επιστροφής. Υπεύθυνος 
επικοινωνίας: Καραδήμος Γιώργος-Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103412829, 2310555711, 6947122831 – Fax: 2310543354.  

Επίσης σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε την cyprus airways για την μετάβαση σας στην Κύπρο παρέχεται έκπτωση 15% επι του ισχύοντος κόστους 
εισιτηρίου. Η έκπτωση θα αφορά Online έκδοση εισιτηρίου που δίδεται με την χρήση ειδικού κωδικού για τους συμμετέχοντες.  

                    

               
 

         Για το Επιμελητήριο Ηρακλείου, 
Ο Πρόεδρος 

 

 

 
  Εμμανουήλ Αλιφιεράκης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΣΥΝΕΡΓΩ: «Ολοκληρωμένες δράσεις κοινής προώθησης-προβολής κρητικών και κυπριακών προϊόντων & επιχειρήσεων στην Κρήτη και στην 
Kύπρο» 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

2η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού και Τροφοδοσίας Ξενοδοχείων, Μονάδων Διαμονής, Εστίασης & Ψυχαγωγίας, 
ΗΟREXPO, 25-27/01/2013, 

Κύπρος, Λευκωσία 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

(Ελληνικά) 

(Αγγλικά) 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

  ΑΦΜ  
ΑΠΑΣΧ/ΝΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

(Ελληνικά) Τ.Κ.   

(Αγγλικά) 
ZIP 
CODE 

  
  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  FAX   

E-MAIL   WEB SITE   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ   ΤΗΛ   

E-MAIL   

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
2010   

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% επί των πωλήσεων) 
  

2011     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

m3 kgs 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ     NAI  OXI 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ: 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    

    

    

    

    

    

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ 

    
AΛΛΟ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΤV/VIDEO ΨΥΓΕΙΟ 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ   

 


