
 

Έκθεση τεχνολογιών στην Κωνσταντινούπολη 
GAS TURKEY 2014  

7H Διεθνής Έκθεση LPG, CNG & LNG 

 
 

  

Α. ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Σν Διιελνηνπξθηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία 
πξαγκαηνπνηνύλ  επισειπημαηική αποζηολή ζηα πιαίζηα ηεο αλωηέξω 

εθζέζεωο  ζηηο 18 έωσ 21Σεπτεμβρίου   2014 και ςυγκεκριμένα ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ “ CNR “. 
Σν επηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία θαιύπηνπλ: 
Α. Σν θόζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 5 αζηέξωλ γηα 2 λύρηεο κε πξωηλό. 
Β. Σν θόζηνο κεηαθνξάο από ην αεξνδξόκην Ataturk πξνο ην μελνδνρείν θαη  ζηνλ εθζεζηαθό 
ρώξν θαζεκεξηλά. 
Γ. Γωξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε 

Γ. Υξήζε ηεο  αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

    
Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνύλ ηηο εθζέζεηο παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ 

επηζπλαπηόκελε αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζηα e-mail  info@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 ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γηα παιηά θαη λέα κέιε ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ είλαη δύο άηνκα θαη γηα 
κε κέιε ένα άηνκν. 
Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όζεο εθζέζεηο επηζπκνύλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
To 2014 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 70 δηεζλείο εθζέζεηο ζηε Σνπξθία. 
                                                  
Η θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ Alpha  Bank #120/002002/010/712#  
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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                                                              Β. ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ  ΔΚΘΔΣΔ 

  

Το Ελληνο-Τοσρκικό Επιμελητήριο 

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ  

σε ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ! 

Το Ε.Τ.Ε.Ε., σας καλεί να σσμμετέτετε ως εκθέτης στη μεγαλύτερη έκθεση 

Τετνολογιών LPG, CNG & LNGποσ πραγματοποιείται   στη Κωνσταντινούπολη από τις 18 έως 

21 Σεπτεμβρίοσ με θέμα: 

 
 

www.gasturkey.eu/tr 

              

ΓΙΝΕ ΕΚΘΕΤΗΣ ΤΩΡΑ!!! 

Δάλ ελδηαθέξεζηε γηα ηελ αλωηέξω έθζεζε, παξαθαιώ κε δηζηάζεηε λα έξζεηε ζε επαθή καδί 
καο. 

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 2013 

         ΔΚΘΔΣΔ: 97 

         ΔΠΙΚΔΠΣΔ: 9.812 

         ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΥΩΡΟ: 4.021 τ.μ. 
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