Motortec - Automechanika Madrid 2015
Στις 11-14 Μαρτίου 2015 θα διεξαχθεί η Automechanika και στην Μαδρίτη, η γνωστή σε
όλους εκθέση για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, τον κλάδο επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, λιπαντικών, τον εξοπλισμό και οργάνωση συνεργείων,
ανταλλακτικών, ειδών αξεσουάρ, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικού υλικού,
ελέγχου & βελτίωσης κινητήρων, περιποίησης οχημάτων και εξοπλισμού πρατηρίων καυσίμων.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Μαδρίτης. Αναμένονται περίπου
500 εκθέτες από όλο τον κόσμο και περίπου 41.000 Εμπορικοί επισκέπτες.
Τα γραφεία της έκθεσης στην Ελλάδα έχουν οργανώσει ταξιδιωτικό πακέτο σε εξαιρετικές
τιμές.
Μαδρίτη – 2 νύχτες/3 ημέρες : 12-14 Μαρτίου 2015 από €285 τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε
δίκλινο & αεροπορικό εισιτήριο
Περισσότερες πληροφορίες στη συν/νη προσφορά.
>>>Mην χάσετε την ευκαιρία να δείτε καινοτομίες και νέα προϊόντα όπως:

Arnott Europe - Air Suspension products
Made in America, Made to Last
Arnott has recycled literally tens of thousands of used air suspension components
over the years. Their engineers tirelessly investigate and test these air suspension
cores to document failure points. Thanks to this research they have discovered that
not only can Arnott duplicate the original equipment products, but in many cases they
can improve upon existing suspension parts.
Arnott Europe - designs and manufactures affordable replacement air suspension components
and kits for luxury cars and SUVs including many Audi, Bentley, BMW, Hummer, Land Rover,
Lexus, Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche, SAAB, Ford/Lincoln/Mercury and GM models. Arnott’s
product line includes new and remanufactured air shocks, struts and springs along ...

TIERRA TECH: Ultrasonic Cleaning Systems

The fastest cleaning for automotive industry
Tierra Tech is an international company based in Spain and Mexico. We manufacture and
distribute ultrasonic cleaning systems all over the world for more than 10 years.
Our ultrasonic cleaning systems are aimed at all kind of business which have specific cleaning
needs and require a more efficient and faster cleaning solution. Being committ ...

Μόνο εμπορικοί επισκέπτες. Η είσοδος είναι δωρεάν

Με εκτίμηση,
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