ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

22η

22nd International Energy & Environment Fair & Conference
Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την ενέργεια και το περιβάλλον

27 έως 29 Απριλίου 2016

http://www.icci.com.tr/en

Από 27 έως 29 Απριλίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω εκθέσεως από 27 έως
29 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις Istanbul Expo Center.
Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν:

Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό.
Β. Το κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και
αντιστρόφως καθημερινά.
Γ. Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση.
Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη
αίτηση και να την στείλουν στο email info@etee.gr
Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, θα παρακαλούσα την καταβολή 100 ευρώ ανά άτομο, έτσι ώστε να
καλυφθεί τμήμα του κόστους των εξόδων του Επιμελητηρίου καθώς και των ακυρωτικών του ξενοδοχείου.
Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους.
To 2016 θα πραγματοποιηθούν περίπου 95 διεθνείς εκθέσεις στη Τουρκία.
Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660.
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660).
Λόγω περιορισμένων θέσεων θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας και
οπωσδήποτε θα προτιμηθούν τα παλιά και νέα μέλη του επιμελητηρίου.
VISITORS: 13.635 trade visitors
EXHIBITORS: 343 companies

27 K.Varnali Str, Kifissia, 14671 Tel: 2117000264‐7 Fax: 2110127466
e‐mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr

Website: www.etee.gr

Θέμα:

22nd International Energy & Environment Fair &
Conference

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Όνομα επιχείρησης:

2. Διεύθυνση επιχείρησης:
(και ταχυδρομικό κωδικό)

3. Τηλέφωνο - Κινητό - Φαξ:

4. E-mail - Website Address:

5. Στέλεχος που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία και θα παραβρεθεί στην έκθεση:

Σφραγίδα - Υπογραφή

27 K.Varnali Str, Kifissia- Athens , 14671 Tel: 2117000264-7, Fax: 2110127466
E Mail: info@etee.gr , www.etee.gr

