
 

Κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση για τεχνικά υφάσματα και nonwovens  
 

Η techtextil αποτελεί την κορυφαία διεθνή εμπορική έκθεση για υφάσματα τεχνικών εφαρμογών και μη 

υφασμένα υλικά παρουσιάζοντας το πλήρες φάσμα πιθανών χρήσεων των τεχνολογιών υφασμάτων. Με 

μότο “Connecting the Future”, διεθνείς εκθέτες θα παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους σε εμπορικούς 

επισκέπτες, από 9 έως 12 Μαΐου 2017, στο εκθεσιακό κέντρο της Φρανκφούρτης. Την έκθεση πλαισιώνει 

ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες παρουσιάζουν ολοκληρωμένη εικόνα των 

τελευταίων καινοτομιών κι εξελίξεων του κλάδου.  
 

Οι κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της techtextil καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα 

τεχνικών υφασμάτων και μη υφασμένων υλικών, και κατανέμονται ως εξής στο χώρο: τεχνολογία, 

κατεργασία, αξεσουάρ, επιστρωμένα υφάσματα (Hall 3.0), έρευνα, σχεδιασμός, υφασμένα και μη υφασμένα, 

βαμβακερά και πλεκτά, συνθετικά (Hall 3.1 & 6.1), ίνες και νήματα (Hall 4.1), λειτουργικά υφάσματα 

υπηρεσιακής ενδυμασίας (Hall 6.1), Design, Cutting/Making/Trimming, ψηφιακή εκτύπωση, έλεγχος 

ποιότητας, ΙΤ (Hall 4.0), ράψιμο (Halls 5.0/5.1), επεξεργασία προϊόντος, φινίρισμα, logistics υφασμάτων, 

φινίρισμα ενδυμάτων, κεντήματα (Hall 6.0).  
 

Κατά την τελευταία διοργάνωση της techtextil το 2015, 1.393 εκθέτες από 52 χώρες παρουσίασαν τα 

προϊόντα και υπηρεσίες τους σε 28.491 εμπορικούς επισκέπτες που ήρθαν στη Φρανκφούρτη με στόχο να 

ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις του κλάδου και να συνάψουν νέες επαγγελματικές επαφές και 

συνεργασίες.  
 

Η ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην techtextil εκφράζεται μέσα από τα δώδεκα 

πεδία εφαρμογής, με βάση τα οποία κατηγοριοποιούνται τα προϊόντα της έκθεσης: 
 

Agrotech: αγροκαλλιέργεια, δασοκομία, διαμόρφωση κήπων και υπαίθριων χώρων 

Buildtech: κατασκευή μεμβρανών, ελαφριές και σταθερές κατασκευές, χωματουργικές εργασίες, 

υδραυλικές εγκαταστάσεις, οδοποιία  

Clothtech: υποδηματοποιία και παραγωγή ρούχων  

Geotech:  οδοποιία, μηχανική κτιρίων, φραγμάτων και διαχείριση απορριμμάτων 

Hometech:  κατασκευή επίπλων, υφάσματα επίπλωσης, χαλιά και μοκέτες  

Ιndutech:  μηχανολογία, βιομηχανία χημικών κι ηλεκτρικών ειδών  

Meditech:  παραγωγή, επεξεργασία κι εφαρμογή σε φάρμακα και προϊόντα από τον τομέα της υγείας 

Mobiltech: κατασκευή πλοίων και αεροσκαφών, εφαρμογές σε αυτοκίνητα, τρένα 

Oekotech: προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση 

Packtech: συσκευασία και μεταφορά ποικίλων προϊόντων 

Protech: προσωπική ασφάλεια, προστασία περιουσίας 

Sporttech: αθλητική ενδυμασία κι ενδυμασία δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 
 

Η ευρεία θεματολογία της techtextil συμπληρώνεται από την παράλληλη διεξαγωγή με τη διεθνή έκθεση για 

τη βιομηχανία επεξεργασίας υφασμάτων, την texprocess, στο πλαίσιο της οποίας με μότο “Technology 

crossing” παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις στα μηχανήματα, εγκαταστάσεις, κατεργασία και 

υπηρεσίες για την επεξεργασία υφασμάτων κι άλλων εύκαμπτων υλικών.  
 

Ώρες λειτουργίας της techtextil:  9. - 11.05.2017:          9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ 

                                                                 12.05.2017:   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, 

www.messefrankfurt.gr, Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527, 

info@t4f.gr, www.t4f.gr 
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Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της οργάνωσης και διεκπεραίωσης του  
ταξιδιωτικού προγράμματος στις μεγαλύτερες εκθέσεις του εξωτερικού. 

Σας υποβάλλουμε προσφορά ταξιδιωτικού πακέτου για την έκθεση TECHTEXTIL – 
TEXPROCESS  στην Φρανκφούρτη που περιλαμβάνει: 

 

Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:  0099  ––  1122    MMAAIIOOYY  22001177  

  
 

Αναχώρηση από Αθήνα: 
 

 

Πτήση για το αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: 

 

Αθήνα-Φρανκφούρτη-Αθήνα με απευθείας πτήση 

 

 

 

 

από 176.00 ευρώ χωρίς αποσκευή 

ανά άτομο (περιλαμβάνονται οι φόροι 

αεροδρομίου και 1 χειραποσκευή για 

κάθε άτομο) 

 

 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη: 
 
 

Πτήση για το αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: 

 

Θεσσαλονίκη- Φρανκφούρτη -Θεσσαλονίκη  

με απευθείας πτήση  

 

 

 

από 154.00 ευρώ χωρίς αποσκευή 

ανά άτομο (περιλαμβάνονται φόροι 

αεροδρομίου και 1 χειραποσκευή για 

κάθε άτομο) 

 

 

Αναχώρηση από Λάρνακα: 

 
 

Πτήση για το αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: 

 

Λάρνακα – Φρανκφούρτη –Λάρνακα 

με ενδιάμεση στάση 

 

 

 

από 340.00 ευρώ χωρίς αποσκευή 

ανά άτομο (περιλαμβάνονται φόροι 

αεροδρομίου και 1 χειραποσκευή για 

κάθε άτομο) 
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Σελ 2 από 4  

Β) ΔΙΑΜΟΝΗ:  0099  ––  1122    MMAAIIOOYY  22001177 

 

 

 

Ξενοδοχεία Τιμή ανά μονόκλινο συνολικά 

για 3 διανυκτερεύσεις 

Τιμή ανά δίκλινο συνολικά 

για 3 διανυκτερεύσεις 

 

ARONA ATRIUM  3* 

 

 

 

από € 243 με πρωινό 

 

από € 243 με πρωινό 

 

MERCURE ESCHBORN OST  4* 

 

 

 

από € 303 με πρωινό 

 

από € 423 με πρωινό 

 

CITADINES CITY CENTER  4* 

 

 

από € 564  χωρίς πρωινό 

 

από € 564 χωρίς πρωινό 

 

 

 

 ARONA ATRIUM HOTEL   

 

Το Arona Hotel Atrium διαθέτει δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση, επιφάνεια 

εργασίας και ιδιωτικό μπάνιο. Ο σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται σε απόσταση 5 
λεπτών με τα πόδια και το κέντρο της Φρανκφούρτης απέχει 25 λεπτά. 

 

 
 

 

 

 MERCURE ESCHBORN OST 

 

Ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Eschborn με  κλιματιζόμενα δωμάτια, επιφάνεια 

εργασίας, δορυφορική τηλεόραση. Το κέντρο της Φρανκφούρτης και η εμπορική 

έκθεση απέχουν 15 λεπτά με το τρένο. Ο σταθμός του S-Bahn απέχει από το 

ξενοδοχείο 950 μέτρα και το ξενοδοχείο παρέχει free shuttle bus (Δευτέρα – 
Παρασκευή) προς τον σταθμό S-Bahn. 
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Σελ 3 από 4  

  

 
 

 CITADINES CITY CENTER  

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από το εκθεσιακό κέντρο 

Messe της Φρανκφούρτης. Διαθέτει κομψά δωμάτια με τηλεόραση επίπεδης 

οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο. 

 

 
 
 

 

 

Προσοχή: Περιορισμένη διαθεσιμότητα , τιμές τρέχουσες για άμεση επιβεβαίωση 
χωρίς δυνατότητα αλλαγών και ακυρώσεων! 

 

 

 

 

 

Οι τιμές είναι υπολογισμένες με βάση την σημερινή διαθεσιμότητα, 

αφορούν προσφορά και όχι δέσμευση θέσεων. 
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Σελ 4 από 4  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TECHTEXTIL- TEXPROCESS FRANKFURT 2017 

Fax : 210 6090527, E-mail : info@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  :…………………………………………………………….……………   

 

Διαμονή 

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

Μονόκλινο □……………., Δίκλινο □…………….(Διπλό Κρεβάτι □), Τρίκλινο □…………, 
 

Ημ/νία  Άφιξης :….…………………….., Ημ/νία  Αναχώρησης:……………………………….. 
 

Ξενοδοχείο ή περιοχή της  προτίμησης σας : ………….……………………………………………………   
 

 

Travel4Fairs, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 Γέρακας/ Π.Χαλανδρίου,  

Τηλ. 210 6090525, Φαξ 210 6090527, e-mail: info@travel4fairs.gr,  

mailto:info@travel4fairs.gr


            
                                                 
 
 
                                                                                            
             

       
                       

Παραγγείλετε τώρα τις κάρτες εισόδου σας με έκπτωση 30% για τις εκθέσεις techtextil & 

texprocess (9 – 12 Μαΐου 2017, 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 επιθυμείτε, τον τρόπο 

πληρωμής και συμπληρώσετε τα στοιχεία τιμολόγησης και τα ονοματεπώνυμα των κατόχων καρτών 

εισόδου.   
 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
 

 Κάρτα Διαρκείας, τεμάχια…..….κόστους  € 44,00  έκαστη  (η αγορά της κάρτας διαρκείας στην είσοδο 

της έκθεσης κοστίζει 64 €) 

 Κάρτα Ημερήσια, τεμάχια…..….κόστους  € 25,00  έκαστη (η αγορά της κάρτας μονής εισόδου στην 

είσοδο της έκθεσης κοστίζει 35 €) 

 Παρακαλώ να μου αποσταλεί  ο κατάλογος εκθετών  

 

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 ΕΙΣΟΔΟΥ:……………………………………………………………………. 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:………………………………………………………………ΑΦΜ..………………………………... 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………Τ.Κ:…...….….…………..Ε-ΜAIL:…….……………………………. 

 

ΠΟΛΗ:……………...………..………….. ΤΗΛ:………….…………..……………..ΦΑΞ:…...………...………..…………… 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………….………….……………………ΔΟΥ…...………………..………………... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.t4f.gr/


            
                                                 
 
 
                                                                                            
                                                                                            
             

       

techtextil & texprocess, 9 – 12 Μαΐου 2017, 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  ...……………………………………………….……………  

  

Διαμονή 
 

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

Μονόκλινο □……….………., Δίκλινο □……..……….(Διπλό 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 
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