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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ISTANBUL WINDOW 2013 
 
Μεταξύ των ημερομηνιών 13-16 Μαρτίου 2013 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση 
“İSTANBUL WINDOW 2009” από την εταίρια “TÜYAP FAİR AND EXHIBITIONS ORGANIZATION” 
στην Τουρκία - Istanbul Tüyap Fair Convention and Congress Center – Büyükçekmece / İSTANBUL –  
με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. 
 
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς: PVC, Προφίλ Αλουμινίου, Ξύλινα και Μεταλικά Παράθυρα, Αξεσουάρ Παραθύρων, Γυάλινες 
Πόρτες - Παράθυρα, Μηχανισμός Παραθύρων, Συστήματα και Εξοπλισμοί Θυρών, Πόρτες - Παράθυρα 
Ασφάλειας Και Ελέγχου, Εσωτερικές Και Εξωτερικές Πόρτες - Παράθυρα Σπιτιού, Βιομηχανικοί 
Εξοπλισμοί, Συρταρωτές Πόρτες και Παράθυρα 
 
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες 
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι 
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω: 
 
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (11-14 Μαρτίου 2013) o διοργανωτής θα καλύψει 
τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, 
το πρωινό και τις μεταφορές από και προς τον εκθεσιακό χώρο.  
 
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των    11-14 Μαρτίου 2013 (διαμονή 
3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε 
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. 
 
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
http://www.istanbulpencerefuari.com/ 
 
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συννημμένη αίτηση 
και να μας την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 01.03.2013 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail   
dtati@otenet.gr 

Με εκτίμηση, 
 

Ali SAKALLIOĞLU 
Εμπορικός Ακόλουθος 

 


