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YAPEX BUILDING EXHIBITION 

23rd International Building and Construction Exhibition 

23η Διεθνής Έκθεση Κατασκευής Κτιρίων και Οικοδομικών Υλικών 

Από 18 έως 21 Νοεμβρίου 2015 στην Αττάλεια της Τουρκίας.  
  

  

 Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια 
εταιρία 
πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω 
εκθέσεως από 18 έως 21Νοεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις: Antalya 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 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. 

Η συμμετοχή στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη του  Επιμελητηρίου είναι δύο άτομα και για 

μη μέλη ένα άτομο. 

Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη 

διάρκεια του έτους. 

 

To 2015 θα πραγματοποιηθούν 80 διεθνείς εκθέσεις στη Τουρκία και 5 στην Ιταλία. 

  

Η κατάθεση γίνεται στην  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον λογαριασμό 5096053916762. 

IBAN GR 42 0172 0960 0050 9605 3916 762  

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας και 

mailto:info@etee.gr


οπωσδήποτε θα προτιμηθούν τα παλιά και νέα μέλη του επιμελητηρίου. 
   

1.      Φόρμα συμμετοχής παρακαλώ πατήστε εδώ 

2.      Αίτηση εγγραφής μέλους παρακαλώ πατήστε εδώ 

3.      Δραστηριότητες ΕΤΕΕ παρακαλώ πατήστε εδώ 

4.      Διεθνείς Εκθέσεις στην Τουρκία το 2015 παρακαλώ πατήστε εδώ 

5.      Η Αγορά της Τουρκίας παρακαλώ πατήστε εδώ  

   Θα παρακαλούσα για την αποστολή της παρούσας έκθεσης στα  μέλη σας καθώς 

επίσης και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα σας. 

   Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία τα μέλη σας μπορούν να απευθυνθούν  στο 

επιμελητήριο μας. 
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