
 

 
 

Εμποπική Έκθεζη ζηη Σμύπνη 
 
Η εηαιρεία Κρεμλή, φς αποκλειζηικός ανηιπρόζφπος ηοσ Εκθεζιακού Κένηροσ ηης 

Σμύρνης ηης Τοσρκίας (ΘΖΦΑΣ) για ηην Ελλάδα, θα διοργανώζει επιτειρημαηική 

αποζηολή καθώς και ζσμμεηοτή ζε ελληνικό περίπηερο εν όυη δσο εκθέζεφν: 

  

Έκθεζη Υποδημάηων, Τζανηών και Αξεζουάπ - AYAKKABI 2014 9-12 

Ιανουαπίου 2014 

 

Έκθεζη Νυθικών Γαμππιάηικων και Βπαδινών - IF WEDDING 2014 22-25 

Ιανουαπίου 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

  
  
 

 

 

  

Επισκευθείτε την Έκθεση! Δείτε την μεγάλη προσυορά 
τοσ ΙΖΦΑΣ παρακάτω (μόνο για επισκέπτες!  

Για εγγραυή ως επισκέπτης κάνετε αίτηση στο: 
anitacremli@gmail.com 

Ζ Έκθεζη Τποδημάηυν Ayakkabı 
ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 2014, ζςνιζηά ηην αποκλειζηική 
εκδήλυζη μόδαρ ηηρ Σοςπκίαρ. Ζ 34η 
Έκθεζη Τποδημάηυν, Σζανηών και 
Αξεζοςάπθα ππαγμαηοποιηθεί 9 -
12 Ηανοςαπίος 2014με ηην ςποζηήπιξη ηος 
«Δπιμεληηήπιος Καηαζκεςαζηών 
Τποδημάηυν ηηρ μύπνηρ» και ηην «Ένυζη 
Βιομησανίαρ Τποδημάηυν Αιγαίος».  

Γιαηί να επιζκεθθείηε; 

 Ζ Έκθεζη ζςγκενηπώνει πολλέρ 
ζημανηικέρ εηαιπείερ ςποδημάηυν και 
ηζανηών απ' όλη ηην Σοςπκία ζε ένα 
σώπο. 

 Δίναι μια δοκιμαζμένη μέθοδορ για 
ηην κάλςτη πιθανών ππομηθεςηών 
ζαρ. 

 Δίναι μια μοναδική εςκαιπία να 
ανακαλύτεηε  ηην ηοςπκική αγοπά. 

 Σέλορ, είναι μια λαμππή εςκαιπία να 
γνυπιζηείηε με ηοςρ εκθέηερ από ηην 
Σοςπκία, πος πποζθέποςν εξαίζια 
ζσέδια, κομτό ζηιλ, καλή ποιόηηηα 
και πποφόνηα καηά παπαγγελία ζε 
διάθοπερ ηιμέρ. 

Σσμμετέτετε στην Έκθεση! Εηηήζηε πποζθοπά 
για ζςμμεηοσή ζηην έκθεζη ζηο: 
anitacremli@gmail.com 
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Πεπιζζόηεπα  

 

 

 ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ, ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ - ΣΑΝΣΕ - ΔΕΡΜΑΣΙΝΑ ΑΞΕΟΤΑΡ 

 

 

 

3. Γυπεάν ζςνοδό-μεηαθπαζηή ζηα αγγλικά. 

4. Υώπο επαγγελμαηικών ζςνανηήζευν και ξεκούπαζηρ 
ζηο VIP room με δυπεάν πποζθοπά καθέ, ζνακ, 
ανατςκηικών. 

Επισκευθείτε την Έκθεση! 

Εηαιπείερ και οπγανιζμοί από πολλά μέπη 
ηος κόζμος ζηον ηομέα ηων ςποδημάηων, 
θα έσοςν ηην εςκαιπία να εκθέζοςν ηα 
πποϊόνηα, ηην ηεσνολογία και ηιρ 
ςπηπεζίερ ηοςρ. 

Ζ πποζθοπά ιζσύει για έναν 
εκππώζοπο ανά εηαιπεία. 
ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ: Αςζηηπά έυρ 15 
Γεκεμβπίος 2013 

Α ΠΡΟΦΕΡΟΤΜΕ: 

1. Σπιήμεπη Γυπεάν διαμονή ζε 
πολςηελέρ ξενοδοσείο ηηρ μύπνηρ 
δίπλα ζηην έκθεζη (δςο 
διανςκηεπεύζειρ) με ππυινό. Γείηε ηην 
μεγάλη πποζθοπά ηος ΗΕΦΑ 
παπακάηυ! 

2. Γυπεάν μεηαθοπά από και ππορ ηο 
αεποδπόμιο ηηρ μύπνηρ. 

 

 

 

Η 8η Έκθεζη νςθικών, 
κοζηούμιών και βπαδινών 
θοπεμάηων IF WEDDING 
FAIR İZMİR 2014 - θα 
ππαγμαηοποιηθεί ηον 
Ιανοςάπιο, 22-25 2014, ζε 

  

http://www.kremlianna.gr/ektheseis/ayakkabi-summer-spring-2014-izmir


ζςνεπγαζία με Ένωζη 
Καηαζκεςαζηών Ένδςζηρ 
Αιγαίος (EGSD) και ηη 
ζςμβολή ηηρ Ομοζπονδίαρ 
Μόδαρ και Ενδςμαζίαρ ηηρ 
Σοςπκίαρ (TMHF). 

O Tοςπκικόρ ηομέαρ pret-a-porter έσει 
καηακηήζει ηγεηική θέζη παγκοζμίυρ 
ζηην βιομησανίαρ ενδςμζίαρ γάμος. Σο 
γεγονόρ αςηό ανηανακλάηαι ζηα 
ηελεςηαία σπόνια, όπος η έκθεζη IF 
WEDDDING İZMİR απολαμβάνει μια 
ζημανηική αύξηζη ηόζο ζε απιθμό 
εκθεηών και επιζκεπηών. Οι δε εκθέηερ 
είσαν πολλέρ εςκαιπίερ να 
διαππαγμάηεςηούν για εξαγυγέρ μια και 
πποζήλθαν 18.366 επαγγελμαηίερ 
επιζκέπηερ από 79 σώπερ. Δίναι 
ιδιαίηεπα αξιοζημείυηο όηι οι αγοπαζηέρ 
από ηη Μέζη Αναηολή πποφόνηα έκαναν 
ηιρ μεγαλύηεπερ αγοπέρ ποζοηικά. Ζ 
Έκθεζη έσει εγκπιθεί από ηην UFI ( Ζ 
Παγκόζμια Ένυζη ηηρ Δκθεζιακήρ 
Βιομησανίαρ). 

- See more 
at: http://www.kremlianna.gr/ektheseis/if-
wedding-2014-
izmir#sthash.QvJxAJWJ.dpuf 

 

  
 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ για ηοςρ επιζκέπηερ ηων 
εκθέζεων 

 

ΕΠΙΚΕΦΘΕΙΣΕ ΣΙ ΕΚΘΕΕΙ ΠΟΤ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΟ ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ IZFAS ΣΗ 
ΜΤΡΝΗ 

Σο Γιεθνέρ Δκθεζιακό Κένηπο IZFAS ηηρ μύπνηρ ηηρ Σοςπκίαρ πποζκαλεί ελληνικέρ επισειπήζειρ και 
επισειπημαηίερ να επιζκεθθούν ηιρ Έκθεζειρ πος οπγανώνει όλη ηη σπονιά για να πποβάλλει ηιρ 
εηαιπείερ και ηα πποφόνηα ηοςρ. 
Πποζθέπει δωπεάν ηπιήμεπη (2 διανςκηεπεύζειρ) διαμονή με ππωινό ζε ξενοδοσείο 4 ή 5 
αζηέπων ζηη μύπνη ζηοςρ επιζκέπηερ πος πποζκαλεί από ηην Ελλάδα. 

 

Πεπιζζόηεπα  
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www.kremlianna.gr 

 

ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΝΑ  Γιαθημίζειρ - Δκηςπώζειρ - Ανηιππόζυπορ Δκθέζευν 

Νεαπόλευρ 75, 15123 Αγία Φιλοθέη Αμαποςζίος Αηηική 

Σηλ/Φαξ: + 30 212 100 4102, Κιν: + 30 698 50 210 44, Δ-mail: anitacremli@gmail.com 
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