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10th Elevator & Elevator Technologies Exhibition 

10η Έκθεση Ανελκυστήρων (Ασανσέρ) & Τεχνολογιών Αυτών  

  

http://www.inelex.com/ 

  

Από 7 έως 10 Απριλίου 2016 στην Σμύρνη της Τουρκίας.  
  

 Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία 

πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω 
εκθέσεως από 7 έως 10 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις: FUAR IZMIR. 

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 e-mail  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. 
  

Κάντε κλίκ εδώ για να διαγραφείτε από το newsletter μας  

27 K.Varnali Str, Kifissia, 14671 Tel: 2117000264-7  Fax: 2110127466 

e-mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr       Website: www.etee.gr 
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BUYER APPLICATION FORM 

 
 

 
 
 

Please complete this form and send by email to info@etee.gr  

 
PERSONAL & COMPANY INFORMATION (Please complete ALL fields in capital letters): 

Company Name:  

 

 

 (Attach your business card) 

Name:   
Title:  
Address: 
Country:  
Tel:                                 Fax: 
E-mail: 
Web:  
COMPANY PROFILE (please tick ALL that apply): 

Elevator and Escalator Component Suppliers___  Builders and Developers ___  Project Management Consultants___  
Elevator Maintenance Companies___   Service Consultants____  Engineers ___  Architects ___ 
Other(Please Specify) ___________________________________________ _____ _____ ____  

If your company is a retailer, how many showrooms do you have? In your country: ……. shops Abroad: ……. shops 

If your company is a manufacturer, how many factories do you have? In your country: ……. Abroad: ……. factories 

How many employees do you have in your company? ……. 

How many countries do you cover? .................................................................................................................... 

Revenue (last year): ……………………… USD Revenue growth (last year/year before): ………… % 

 
Please make a summary of your existing business activities within the elevator and elevator technologies industry in your country 
and abroad. 
 
.......................................................................................................................................................................................... 
INTERESTED FIELD OF ACTIVITY (please tick ALL that apply): 
 

 Elevators & Lifts & Stairs 

 Driving Systems 

 Escalators and People Movers  
 Elevator Installments 

 
 Components & Accessories 

 Door Systems & Components  

 Mechanical Fabrications 

 Decoration Materials  

 
Others: (Please Specify) :................................................................................................................................................ 
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