H µεγαλύτερη διεθνής εµπορική έκθεση για την
αυτοκινητοβιοµηχανία στον τοµέα Aftersales και OEM,
συντήρησης, ανταλλακτικών κι αξεσουάρ οχηµάτων.
Η automechanika 2014, µεγαλύτερη διεθνής έκθεση για την
παγκόσµια αυτοκινητοβιοµηχανία, τον κλάδο πρωτογενούς
εξοπλισµού της αυτοκινητοβιοµηχανίας (ΟΕΜ), επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, εξοπλισµού κι οργάνωσης συνεργείων,
γνησίων ανταλλακτικών, φανοποιείων, αξεσουάρ, ηλεκτρονικού
εξοπλισµού και ηλεκτρολογικού υλικού, ελέγχου & βελτίωσης
κινητήρων, βαφής και περιποίησης οχηµάτων και εξοπλισµού
πρατηρίων καυσίµων ανοίγει ξανά τις πύλες της στην Φρανκφούρτη
από 16–20 Σεπτεµβρίου 2014 .
Η automechanika, που αποτελεί το κορυφαίο σηµείο συνάντησης
του κλάδου, παρουσιάζει όλα τα στάδια επεξεργασίας της
αυτοκινητοβιοµηχανίας και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων
από τους τοµείς εξαρτηµάτων, εξοπλισµού πλυντηρίων
αυτοκινήτων συνεργείων και πρατηρίων καυσίµων, προϊόντα
Information Technology, αξεσουάρ και tuning. Κατά τη
διοργάνωση της automechanika 2012 περισσότεροι από 4.600
εκθέτες παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε από 147.515 εµπορικούς
επισκέπτες , εκ των οποίων οι 80. 768 ήταν διεθνείς, και συγκεκριµένα από 176 χώρες.
Η Automechanika είναι µοναδική στο εύρος θεµατολογίας της και τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στα πλαίσιά
της διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες και κατανέµονται ως εξής στο χώρο:
Tomorrow’s Mobility, κτίρια 10.0 / F10 - Εναλλακτικές µορφές µηχανοκίνησης, τεχνολογία µπαταρίας, κυψέλες
καυσίµων και υβριδικά συστήµατα τεχνολογίας
Repair & Maintenance, κτίρια 8.0 / 9.0 / 9.1 / 9.2 / 11.0 / 11.1 / Gal.0 / Gal 1 / F11 - Εξοπλισµός κι εργαλεία για
συνεργεία, γκαράζ και τµήµατα service οχηµάτων, επιδιορθώσεις ζηµιών αµαξώµατος, τοποθέτηση ελαστικών,
βαφές, τροχόσπιτα, οδική βοήθεια σε περιπτώσεις ατυχηµάτων, αποκοµιδή κι ανακύκλωση, αποκατάσταση και
διατήρηση για αντίκες
IT & Management, κτίρια 9.1 / 11.1 – Information Technology, διαχείριση οικονοµικών υποθέσεων, franchise
Service Station & Car Wash, Car Wash City - Εξοπλισµός πρατηρίων ανεφοδιασµού καυσίµων και πλυντήρια
αυτοκινήτων, συστήµατα για εναλλακτικά καύσιµα, λιπαντικά
Parts & Components, κτίρια 1.1 / 1.2 / For.0 / 2.0 / 3.0 / 3.1 / Agora / 4.1 / 4.2 / 5.0 / 5.1 / 6.0 / 6.1 / 6.2 / 6.3
Εξαρτήµατα οχηµάτων και µέρη της κινηµατικής αλυσίδας, του πλαισίου, του αµαξώµατος, εναλλακτικές µονάδες
γνήσιου εξοπλισµού, κινητήρες, εξαρτήµατα κι υπηρεσίες για αντίκες
Electronics & Systems, κτίριo 3.1 – ηλεκτρικά κι ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοκινήτου, µπαταρίες, µονάδες και
συστήµατα ελέγχου κι ασφάλειας,
Accessories & Tuning, κτίρια Agora, 4.0 / 4.1 / 4.2 – αξεσουάρ κι είδη tuning, club sport, εξοπλισµός ειδικών
οχηµάτων, µονάδες εναλλακτικής µηχανοκίνησης, ελαστικά, trailers
Ώρες λειτουργίας της automechanika 2014 :

•16-19.9.2012: 9.00 π.µ. έως 6.00 µ.µ.
•20.9.2012:
9:00 π.µ. έως 5.00 µ.µ.

Φροντίστε λοιπόν να προγραµµατίσετε την επίσκεψή σας στο µεγάλο αυτό γεγονός και προµηθευτείτε έγκαιρα τα
εισιτήρια εισόδου µε έκπτωση µέσω του γραφείου της Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Παράλληλα ενηµερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για µετάβαση και διαµονή µέσω του ταξιδιωτικού γραφείου του
οµίλου µας Travel4Fairs, µε εξαιρετικές τιµές σε επιλεγµένα ξενοδοχεία µε εύκολη πρόσβαση στο εκθεσιακό της
Φρανκφούρτης.
Messe Frankfurt Greece, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44
Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr, Travel4Fairs –
Ταξιδιωτικό τµήµα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527, info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.µ. – 18.00 µ.µ

16. - 20. Σεπτεµβρίου 2014, Φρανκφούρτη
Σας ενηµερώνουµε ότι τα γραφεία της Έκθεσης Φρανκφούρτης (Messe Frankfurt Exhibitions
GmbH) στην Ελλάδα και την Κύπρο, διαθέτουν από σήµερα τις Κάρτες Εισόδου σε όσους επιθυµούν να
επισκεφθούν την έκθεση automechanika 2014, µε µειωµένη τιµή και παράλληλα παρέχουν χρήσιµες
πληροφορίες γύρω από το ταξίδι και την άνετη πρόσβαση στους χώρους της έκθεσης και πολλά
προνόµια.
Για να παραγγείλετε τις Κάρτες Eισόδου παρακαλούµε να µας αποστείλετε συµπληρωµένο το
παρόν δελτίο παραγγελίας στο ΦΑΞ: 2106410602.
Η εξόφληση των Καρτών Εισόδου γίνεται µέσω της πιστωτικής σας κάρτας, µε κατάθεση στον
λογαριασµό µας ή απ’ ευθείας στα γραφεία µας,
Χαλανδρίου Τηλ. 210 64 10 405, 210 60
στην διεύθυνση Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 Γέρακας/Π. Χαλανδρίου,
90 525, τις ώρες 09:00 – 18:00.
Τώρα µε ένα κλικ, αγορά καρτών εισόδου µέσω internet www.travel4fairs.gr

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
• Παρακαλώ να µου αποσταλεί / να γίνει κράτηση ……..…………..(ποσότητα) Κάρτα /ες ∆ιαρκείας, κόστους
€ 47,00 έκαστη,
• Παρακαλώ να µου αποσταλεί / να γίνει κράτηση ……..…………..(ποσότητα) Κάρτα /ες Hµερήσια, κόστους
€ 26,00 έκαστη,
□ ( κατάθεση στο λογαριασµό µας)
□ Επιθυµώ να µου αποσταλεί ο κατάλογος εκθετών

□ (από τα γραφεία µας)

Σε υλοποίηση της παραγγελίας µου αποδέχοµαι την χρέωση της: (κλασική off-line διαδικασία)
□ προσωπικής µου κάρτας
□ της εταιρικής κάρτας
□ VISA
□ MASTER CARD
Νο Κάρτας …………………………………………………… Ηµ. Λήξης……………………….…..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ............................................................……………………..………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:………………………………………………………………ΑΦΜ..……………………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………Τ.Κ:…...….….….…………...Ε-ΜAIL:……………………………
ΠΟΛΗ:……………...………..………….. ΤΗΛ:………….…………..……………..ΦΑΞ:…...………...………..…………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………….………….……………………∆ΟΥ…...………………..………………

Σηµειώνεται ότι για τις παραπάνω περιπτώσεις –εκτός της αγοράς µε πιστωτική κάρτα µέσω internet -τα
έξοδα αποστολής για τον κατάλογο εκθετών βαρύνουν τον παραλήπτη.
Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλούµε το αντίτιµο να πιστωθεί στον αντίστοιχο λογ/µο για την Ελλάδα ή την Κύπρο και να
αποσταλεί απαραιτήτως το δελτίο παραγγελίας και το σχετικό παραστατικό µε φαξ:
• Λογαριασµός κατάθεσης στην Alpha Bank Αθηνών: 398 002 320 000 051
IBAN Nr.: GR 38 0140 3980 3980 0232 0000 051
• Λογαριασµός κατάθεσης στην Εurobank Αθηνών: 0026 0460 56 0200051077
IBAN Nr.: GR 610 2604 600 000 560 200 051 077
• Λογαριασµός κατάθεσης στην Hellenic Bank Κύπρου Λευκωσία : 122-01-448253-01
IBAN Nr.: CY25 0050 0122 0001 2201 4482 5301

16 – 20 Σεπτεµβρίου 2014 , Φρανκφούρτη
Σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε στη παρούσα φόρµα τις απαιτήσεις σας όσον αφορά τη
µετάβαση και τη διαµονή σας στην παραπάνω έκθεση :
Η παρούσα φόρµα µπορεί να συµπληρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά
Στην ιστοσελίδα www.travel4fairs.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

