
                                                            
 
 
                                                                                            
             

       
                       
Παραγγείλετε τώρα τις κάρτες εισόδου σας µε έκπτωση 30% για τις εκθέσεις 
Christmasworld (30 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2015), Creativeworld & Paperworld (31 
Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2015, Εκθεσιακό Κέντρο Φρανκφούρτης)  
 

Εξασφαλίστε την άµεση είσοδό σας στην έκθεση χωρίς αναµονές και τη δωρεάν µετακίνηση µε όλα 
τα µέσα µαζικής µεταφοράς µέσα στα όρια της Φρανκφούρτης για τις ηµεροµηνίες της έκθεσης.  
 

Οι κάρτες εισόδου αποστέλλονται ηλεκτρονικά και µεταβαίνετε στην είσοδο της έκθεσης µε την 
εκτύπωση αυτών. Παρακαλούµε επιλέξετε παρακάτω τον αριθµό των καρτών που θέλετε, τον τρόπο 
πληρωµής και συµπληρώσετε τα στοιχεία τιµολόγησης και τα ονοµατεπώνυµα των κατόχων καρτών 
εισόδου.   

 

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
 

• Κάρτα Ετήσια, τεµάχια…..….κόστους € 80,00  έκαστη (ισχύει για τις εκθέσεις Ambiente, 
Christmasworld, Creativeworld, Heimtextil, Paperworld, Tendence 2015) 

• Κάρτα ∆ιαρκείας, τεµάχια…..….κόστους  € 42,00  έκαστη  (η αγορά της κάρτας διαρκείας στην είσοδο 
της έκθεσης κοστίζει 63 €) 

• Κάρτα ∆ιήµερη, τεµάχια…..….κόστους  € 30,00  έκαστη  (η αγορά της διήµερης κάρτας στην είσοδο της 
έκθεσης κοστίζει 39 €) 

• Κάρτα Ηµερήσια, τεµάχια…..….κόστους  € 20,00  έκαστη (η αγορά της ηµερήσιας κάρτας στην είσοδο 
της έκθεσης κοστίζει 26 €) 

  Παρακαλώ να µου αποσταλεί  ο κατάλογος εκθετών  Christmasworld /   Paperworld 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 Κατάθεση (παρακαλούµε να µας αποστείλετε το δελτίο παραγγελίας µαζί µε το αποδεικτικό κατάθεσης σε 

κάποιον από τους παρακάτω λογαριασµούς – δικαιούχος GB Exhibition Representation) 
Alpha Bank Αθηνών: 398 002 320 000 051 – IBAN Nr.: GR 38 0140 3980 3980 0232 0000 051  
Eurobank Αθηνών: 0026 0460 56 0200051077 – IBAN Nr.: GR 610 2604 600 000 560 200 051 077  
Hellenic Bank Κύπρου Λευκωσία : 122-01-448253-01 – IBAN Nr.: CY25 0050 0122 0001 2201 4482 
5301  

 Πληρωµή µετρητοίς και παραλαβή από τα γραφεία µας 
 Πληρωµή µε κάρτα  

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

                                                                                                                                                                            
Νο Κάρτας ……………………………………………………   Ηµ. Λήξης……………………….……... 

 
Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή κατόχου πιστωτικής κάρτας ...........................................…………………… 

 

Η αγορά µπορεί να γίνει και online µέσα από το site www.t4f.gr 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ:……………………………………………………………………. 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:………………………………………………………………ΑΦΜ..………………………………... 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………Τ.Κ:…...….….…………..Ε-ΜAIL:…….……………………………. 
 
ΠΟΛΗ:……………...………..………….. ΤΗΛ:………….…………..……………..ΦΑΞ:…...………...………..…………… 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………….………….……………………∆ΟΥ…...………………..………………... 
 
 

 



 
                                                                                                   
 
 
                                                                                            
             

       
Christmasworld  30 Ιανουαρίου  – 3 Φεβρουαρίου 2015, Φρανκφούρτη 

Creativeworld / Paperworld  31 Ιανουαρίου  – 3 Φεβρουαρίου 2015, Φρανκφούρτη 
 

Εξασφαλίστε ευνοϊκές τιµές για το ταξίδι σας!! Παρακαλούµε συµπληρώστε στην παρούσα φόρµα τις 
απαιτήσεις σας όσον αφορά τη µετάβαση και τη διαµονή σας στην παραπάνω έκθεση και λάβετε άµεσα 
προσφορά: 

Η παρούσα φόρµα µπορεί να αποσταλεί και online µέσα από το site www.t4f.gr 

       
Στοιχεία εταιρίας  

 
Επωνυµία :………………………...………………………………………………………..……………. 
 
Οδός:…………………...............………..……Τ.Κ:……………….Πόλη:…...…………………………. 
 
Τηλ:……………………………… FAX: …………………………… e-mail……….………………….. 

 
Αεροπορικά εισιτήρια 

 
1.  ‘Ονοµα:…………….….…..…….…...Επώνυµο …………………………….….……….……… 
 
          Ηµ/νία αναχώρησης :………………………….Ηµ/νία επιστροφής:.………….…….……….. 
 
2. ‘Ονοµα:…………….….……..…...….Επώνυµο ……………………….…..…………………… 
 
          Ηµ/νία αναχώρησης :………………………….Ηµ/νία επιστροφής:.……….….…………….. 
 
3. ‘Ονοµα:…………….….……..…..….Επώνυµο ..……………………….….…………....……… 
 
          Ηµ/νία αναχώρησης :………………………….Ηµ/νία επιστροφής:.………….…….……….. 
. 
4. ‘Ονοµα:…………….….……..……….Επώνυµο …………………………….…………….…… 
 

               Ηµ/νία αναχώρησης :………………………….Ηµ/νία επιστροφής:.…………...…………….. 
 
 Αεροπορική Εταιρία της  προτίµησης σας  ...……………………………………………….……………  
  

∆ιαµονή 
 
Ξενοδοχείο: 3* □,     Ξενοδοχείο: 4* □,      Ξενοδοχείο: 5* □, 
 

Μονόκλινο □……….………., ∆ίκλινο □……..……….(∆ιπλό Κρεβάτι □), Τρίκλινο □………….……, 
 
Ηµ/νία  Άφιξης :….…………………….….., Ηµ/νία  Αναχώρησης:……….……………….…………... 
 
Ξενοδοχείο ή περιοχή της  προτίµησης σας : ……….…………………………………………………….   
Καπνίζοντες □      Μη καπνίζοντες □ 

 
Travel4Fairs, Όµιλος Εκθέσεων Φρανκφούρτης, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 
Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6090525, Φαξ 210 6090527, e-mail: info@messefrankfurt.gr, 
info@t4f.gr, info@travel4fairs.gr 
 


