
 



 



 



                                                            
 
 
                                                                                            
             

       
                       

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

Christmasworld (27 – 31 Ιανουαρίου 2017), Creativeworld & Paperworld (28 – 31 

Ιανουαρίου 2017, Floradecora (27 – 30 Ιανουαρίου 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  € 45,00  έκαστη  (η αγορά της κάρτας διαρκείας στην είσοδο 

της έκθεσης κοστίζει 65 €) 

 Κάρτα Διήμερη, τεμάχια…..….κόστους  € 35,00  έκαστη  (η αγορά της διήμερης κάρτας στην είσοδο της 

έκθεσης κοστίζει 42 €) 

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

είσοδο της έκθεσης κοστίζει 29 €) 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.t4f.gr/


 
                                                                                                   
 
 
                                                                                            
             

       

Christmasworld    27 – 31 Ιανουαρίου 2017, Φρανκφούρτη 

Creativeworld / Paperworld    28 – 31 Ιανουαρίου 2017, Φρανκφούρτη 

Floradecora  27 Ιανουαρίου  – 30 Ιανουαρίου 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 
 

http://www.t4f.gr/
mailto:info@messefrankfurt.gr
mailto:info@t4f.gr
mailto:info@travel4fairs.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 τις εκθέσεις 
PAPERWORLD/CHRISTMASWORLD 2017 στη Φρανκφούρτη – Γερμανία 

 
Ταξιδιωτικό Πακέτο 

 
 

ΦΦΡΡΑΑΝΝΚΚΦΦΟΟΥΥΡΡΤΤΗΗ    --  33  ηημμέέρρεεςς//  22  ννύύχχττεεςς  

2288  ––  3300  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  
 

 

Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:  2288  ––  3300  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  

  
 

Αναχώρηση από Αθήνα: 
 

Πτήση για το αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: 

 

Αθήνα-Φρανκφούρτη-Αθήνα με απευθείας πτήση 

 

 

 

από 126.00 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 158.00 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 277.00 ευρώ χωρίς αποσκευή 

(περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου 

και 1 χειραποσκευή για κάθε άτομο) 
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Σελ 2 από 5  

 

Β) ΔΙΑΜΟΝΗ:  2288  ––  3300  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  

 

 

 

Ξενοδοχεία Τιμή ανά μονόκλινο συνολικά 

για 2 διανυκτερεύσεις 

Τιμή ανά δίκλινο συνολικά 

για 2 διανυκτερεύσεις 

 

STEIGENBERGER LANGEN 4* 

 

 

 

από 150 € χωρίς  πρωινό 

 

από 140 € χωρίς πρωινό 

 

SHERATON FRANKFURT 

CONGRESS 4*  

 

 

από 234 € χωρίς πρωινό 

 

από 234 € χωρίς πρωινό 

 

INTERCONTINENTAL HOTEL 
5* 

 

 

  

από 362 € με πρωινό 

 

 

 

από 396 € με πρωινό 

 

 

 

 Steigenberger   Hotel   Langen Frankfurt    4*  

 
 

  
 

 

Ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Langen με  κομψά δωμάτια διακοσμημένα σε απαλούς 

γήινους τόνους. Βρίσκεται σε απόσταση 350μ. από το σταθμό του τρένου και 
απέχει 20 λεπτά με το τρένο από το κέντρο της Φρανκφούρτης. 
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Σελ 3 από 5  

 Sheraton Frankfurt Congress Hotel 4*  

Ξενοδοχείο 4 αστέρων που βρίσκεται στη περιοχή Niederrad. Το αεροδρόμιο της 

Φρανκφούρτης απέχει 10 λεπτά οδικώς.Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του Sheraton 

Frankfurt Congress Hotel διαθέτουν ηχομονωμένα παράθυρα και ευρυζωνικό 

Internet. Στα παραδοσιακού στιλ εστιατόρια με βεράντα Bayern Stub'n και Tölzer 

Stube σερβίρεται γερμανική και διεθνής κουζίνα. Ο σταθμός Niederrad (S-Bahn) 

του αστικού σιδηροδρόμου απέχει 1χλμ. από το Sheraton Congress. Τα τρένα 

φτάνουν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης μέσα σε 5 
λεπτά. 

 

 
 
 
 

 Intercontinental   Hotel   Frankfurt    5*  

 

Lux ξενοδοχείο που βρίσκετε στο κέντρο της πόλης και απέχει 5 λεπτά με τα πόδια 

από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Φρανκφούρτης. Η Εμπορική Έκθεση 

της Φρανκφούρτης είναι 1 στάση μακριά με το μετρό.Διαθέτει  κομψά και 

κλιματιζόμενα δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση, παροχές για τσάι και καφέ και 

μίνι μπαρ. Παρέχονται μπουρνούζια, προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρας 

μαλλιών. 
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Σελ 4 από 5  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Για την αποδοχή μιας εκ των προτάσεων της προσφοράς μας, παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε & να αποστείλετε την παρακάτω φόρμα επιβεβαίωσης και τιμολόγησης 

της εταιρίας σας  με Φαξ ή e- mail. 

 
 
 
 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί  Travel 4 Fairs: 

 

στην  Alpha Bank Αθηνών:  398 00 2320 000035  TRAVEL 4 FAIRS 

  IBAN Nr. : GR 82 0140 3980 3980 0232 0000 035 

 

στην Eurobank Αθηνών: 0026 0460 58 02000 51170 

  IBAN : GR 45 0260 4600 0005 8020 0051 170 

 

στην Εθνική Τράπεζα:  69247006005 

ΙΒΑΝ: GR 9701106920000069247006005 

 
 
 

   Σε περίπτωση κατάθεσης, παρακαλούμε το αντίτιμο να πιστωθεί στον λογά/μο μας και να 

αποσταλεί  απαραίτητα το σχετικό παραστατικό κατάθεσης με φαξ: 210 6090527 

Στη περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις  ως προς τη διαμονή 

μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

 

 

Travel4Fairs, Βusiness Travel, www.t4f.gr Κυβέλης 153 44 , Γέρακας, κα Ρούπα  

Τηλ. 210 6090525   Φαξ 210 6090527 , e- mail konstantina@t4f.gr 

http://www.t4f.gr/
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Σελ 5 από 5  

Φόρμα  Επιβεβαίωσης Κράτησης   31/10/2016   για την έκθεση  

PAPERWORLD/CHRISTMASWORLD 2017  e- mail konstantina@t4f.gr 
 

 

Επωνυμία :……………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

Οδός:…………………...................………Τ.Κ:……………….Πόλη:……………..…………………………. 
 

ΑΦΜ:………………………………..ΔΟΥ:…………………..………e -mail…………………………………......... 
 

Τηλ:……………………………………………………. FAX: ………………………………………………………………. 
 

Σε υλοποίηση των  κρατήσεων για το ταξιδιωτικό πακέτο……………………………………………..  

αποδεχόμαστε την χρέωση της: 

□ προσωπικής  κάρτας                                       □ εταιρικής κάρτας 

□   VISA                                                           □    MAESTRO 

□   CCD                                                            □   MASTER CARD                                                                                                                                 
  

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

                                 Όροι  Παροχής  ταξιδιωτικών  Υπηρεσιών    
1.  Ο Πελάτης  έχει μελετήσει  και αποδέχεται τους  Όρους παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπως αναφέρονται  στη   
συνημμένη προσφορά και δηλώνει ότι έχει λάβει  γνώση των λεπτομερειών  του ταξιδιού του,  συμφωνώντας  απόλυτα 
με το πρόγραμμα πτήσεων τη θέση (Economy- Business),  τη κράτηση του ξενοδοχείου και με τον αντίστοιχο 
τιμοκατάλογο που  τέθηκαν υπ’ όψιν του. 

2.  Σε περίπτωση που στην διάρκεια του ταξιδιού υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων και στους τύπους των 

αεροσκαφών από τις αεροπορικές εταιρείες  ή από οποιονδήποτε άλλον μεταφορέα για λειτουργικούς λόγους, η 
TRAVEL4FAIRS   δεν φέρει καμία ευθύνη. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις Overbooking από τον αερομεταφορέα ή 
το ξενοδοχείο, που  
είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στο ακέραιο τις υπηρεσίες  για τις οποίες έχουν συμβληθεί με  την TRAVEL4FAIRS για 
λογαριασμό του Πελάτη.     

3.  Όταν το ταξίδι βρίσκεται σε εξέλιξη και ο Πελάτης  για οποιονδήποτε  προσωπικό ή επαγγελματικό  λόγο ζητήσει να 
υπάρξει   οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα για να συντομεύσει ή να επεκτείνει το ταξίδι του,  πρέπει να  απευθυνθεί 
άμεσα  προς τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας. Τότε η παρούσα συμφωνία  τροποποιείται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα 
και η TRAVEL4FAIRS  επιφυλάσσεται για το αποτέλεσμα των  προσπαθειών στη περίπτωση  που λόγω αντικειμενικών 
συνθηκών  δεν καταφέρει να  εξασφαλίσει  στη συνέχεια  διαμονή σε ξενοδοχείο ή θέση στην αεροπορική εταιρεία κατά 
την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί ο πελάτης. 

4.  Σε περίπτωση  που ο Πελάτης  ακυρώσει  το ταξίδι του πριν την αναχώρησή του και αφού έχουν παρέλθει οι 
προθεσμίες για δυνατότητα  ακύρωσης χωρίς χρέωση, τότε υπόκειται σε ακυρωτικά  100% δεν επιστρέφονται χρήματα. 

5.   Αν η ακύρωση συμβεί με υπαιτιότητά του Πελάτη στην διάρκεια του ταξιδιού του, τότε υπόκειται σε ακυρωτικά  
σύμφωνα με την πολιτική ακυρωτικών της  αεροπορικής εταιρίας ή του ξενοδοχείου που έχει επιλέξει και δεν δικαιούται  
επιστροφή χρημάτων για τις υπηρεσίες οι οποίες δεν θα του  παρασχεθούν.  

6.  Όλα τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενείται ο Πελάτης  έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας,  όπως αυτό απαιτείται από την 
νομοθεσία  της χώρας τους. Τα δωμάτια ανεξαρτήτως  της ώρας άφιξης ή αναχώρησής του αερομεταφορέα   
παραλαμβάνονται  μετά τις 15.00 και παραδίδονται στις 11.00 

7.  Αν οι αποσκευές του Πελάτη  είναι βάρους περισσοτέρων  αυτών των οποίων   η αεροπορική εταιρεία ορίζει,  τότε ο  

Πελάτης   είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει την απαραίτητη αποζημίωση επιτόπου στον αερομεταφορέα. 

8.  Αν οι αποσκευές του Πελάτη  υποστούν μερική ή ολική απώλεια ή καθυστέρηση, η TRAVEL4FAIRS δεν φέρει καμία 
απολύτως ευθύνη γι’ αυτό ούτε για κλοπή ή φθορά προσωπικών αντικειμένων από οποιονδήποτε παράγοντα.  

 

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την συνημμένη προσφορά και τους παραπάνω όρους συνεργασίας με την TRAVEL4FAIRS.  
 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………..………………………………………………..………............. 
 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………..…………………  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ………………………………….    
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