Φρανκφούρτη, 10 - 1 4 , Μ α ρ τ ί ο υ 2015
Η ISH, μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επεξεργασία νερού, εξοπλισμό και
σχεδιασμό μπάνιου, τεχνολογία θέρμανσης, κλιματισμού κι εξαερισμού, θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της στο
εκθεσιακό κέντρο Φρανκφούρτης από 10 έως 14 Μαρτίου 2015. Με ιστορία που ξεπερνά πια τα 50 χρόνια, η
ISH έχει πια εδραιώσει τη θέση της ως κορυφαίο διεθνές σημείο συνάντησης για παραγωγούς, εμπόρους,
μηχανικούς κι αρχιτέκτονες, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες real estate, επαγγελματίες τεχνικούς,
υδραυλικούς, εγκαταστάτες, παροχείς υπηρεσιών και στελέχη μεγάλων οργανισμών.
Στην ISH τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την ενέργεια και το νερό, τους δύο απαραίτητους πόρους για τη
ζωή, έτσι η έκθεση διαχωρίζεται σε δύο μεγάλες θεματικές ενότητες: energy building and air-conditioning
technology και the bathroom experience. Σ’ αυτά τα πλαίσια, η έκθεση κάθε δύο χρόνια προσελκύει
περισσότερες από 2.400 εταιρίες σ’ ένα κατάμεστο εκθεσιακό κέντρο συνολικής επιφάνειας 250.000 τμ,
συγκεντρώνοντας τους κορυφαίους της αγοράς και τεχνολογίας. Κατά την τελευταία διοργάνωση της ISH το
2013 οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 187.500.
Οι διοργανωτές εστιάζουν στα ποιοτικά στοιχεία της διοργάνωσης, που έχει σαν αποτέλεσμα τη προσέλκυση
κάθε χρόνο και περισσοτέρων επισκεπτών. Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό τεχνολογίας, σχεδιασμού κι
αρχιτεκτονικής, η σύνθεση των επισκεπτών απαρτίζεται, από μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τεχνικούς και
λιανέμπορους. Εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό διεθνικότητας, εφόσον 35% των επισκεπτών προέρχονται
από χώρες εκτός Γερμανίας. Το 2015, το πλούσιο ποικιλόμορφο πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων κι
επιδείξεων, ειδικών διοργανώσεων, διαλέξεων και συνεδρίων στα πλαίσια της ISH θα προσελκύσει, όπως
πάντα, όλους τους ισχυρούς της αγοράς. Μην χάσετε τη μοναδική ευκαιρία που σας προσφέρεται κάθε δύο
χρόνια!
Αναλυτικά, τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στην ISH 2015 διαχωρίζονται στις εξής θεματικές
ενότητες και κατανέμονται ως εξής στον χώρο:
Building and Energy Technology / Renewable Energies: κτίρια 8.0, 9.0, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, F10, F11, Gal.0,
Gal.1: Τεχνολογία θέρμανσης, καυστήρες, λέβητες, συστήματα σωληνώσεων, σωλήνες θέρμανσης, συστήματα
ηλιακής ενέργειας, χρήση νερού της βροχής, παραδοσιακές θερμάστρες, τζάκια, θέρμανση δαπέδου, θερμαντικά
σώματα, τεχνολογίες μέτρησης, δοκιμής κι ελέγχου, αυτοματισμοί κτιρίων, συστήματα μέτρησης κατανάλωσης
θερμότητας, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά.
The Bathroom Experience: κτίρια 2.0, Festhalle, 3.0, 3.1, 4.1, 4.2, Agora: Επεξεργασία νερού, τεχνολογία ειδών
υγιεινής, έπιπλα κι αξεσουάρ μπάνιου, μπανιέρες, νιπτήρες, μπαταρίες, καμπίνες ντους και πλακάκια, κεραμικά
είδη, πισίνες και σάουνα
The World of Installation Technology: κτίρια 4.0, 5.1, 6.0, 6.1, 6.2: εφαρμογές και συστήματα για επιστρώσεις
σε επιφάνειες, σωλήνες, εξαρτήματα, στερεωτικά υλικά, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εργαλεία, κι εξοπλισμός
εργαστηρίων, μετρητές κατανάλωσης νερού, τεχνολογία επικοινωνίας
Aircontec / Air-Conditioning, Cooling and Ventilation Technology: κτίρια 11.0, 11.1, F.11, 10.2:
εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, αξεσουάρ και συστήματα για: τεχνολογία κεντρικού και μη κεντρικού εξαερισμού,
μονάδες κλιματισμού, διαχωριστικά, συστήματα ψύξης και θέρμανσης ενσωματωμένα στις κτιριακές
εγκαταστάσεις, πυροπροστασία, συστήματα εξαερισμού κατοικίας.
Ώρες λειτουργίας της ISH:

•10-13 Μαρτίου 2015: 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.
•14 Μαρτίου 2015: 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 σας 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, Travel4Fairs –
Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

ISH 2015
Φρανκφούρτη, 10 – 14.03.2015

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - 3 ηµέρες : 12 – 14 Μαρτίου 2015 από 355€
τιµή πακέτου κατ’ άτοµο σε δίκλινο & αεροπορικό εισιτήριο
Ταξιδέψτε µαζί µας στην επιτυχηµένη έκθεση ISH, την κορυφαία διεθνή έκθεση για
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, επεξεργασία νερού, εξοπλισµό και σχεδιασµό µπάνιου,
τεχνολογία θέρµανσης, κλιµατισµού κι εξαερισµού, η οποία φέτος θα λάβει χώρα από 10
ως 14 Μαρτίου 2015, στο εκθεσιακό κέντρο Messe Frankfurt, µε τις καλύτερες τιµές
της αγοράς και συνδυάστε επιτυχηµένες επαγγελµατικές επαφές µ’ ένα όµορφο 3ηµερο
στη Φρανκφούρτη!
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 12 – 14/03/2015
Αθήνα – Φρανκφούρτη – Αθήνα
(απευθείας πτήση)

Από 320 ευρώ (περιλαµβάνονται
φόροι αεροδροµίου)

Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη – Θεσσαλονίκη
(απευθείας πτήση)

Από 210 ευρώ (περιλαµβάνονται
φόροι αεροδροµίου)

∆ΙΑΜΟΝΗ: 12 – 14/03/2015
∆ιαµονή
αστέρων

σε

ξενοδοχείο

∆ιαµονή
αστέρων

σε

ξενοδοχείο

3 από 240,00 ευρώ
µονόκλινου
για
διανυκτερεύσεις)
4 από 280,00 ευρώ
µονόκλινου
για
διανυκτερεύσεις)

(τιµή από
290,00
ευρώ
δυο (τιµή δίκλινου για δυο
διανυκτερεύσεις)
(τιµή από
320,00
ευρώ
δυο (τιµή δίκλινου για δυο
διανυκτερεύσεις)

Οι τιµές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε
τη διαθεσιµότητα των ξενοδοχείων & των αεροπορικών εισιτηρίων

Travel4Fairs 3 Kivelis Str. 153 44 Gerakas
Athens - Hellas
www.t4f.gr

Phone:+30 210 6090525
Fax: +30 210 6090527
info@t4f.gr

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
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 :…………………………………………………………….……………

∆ιαµονή
Ξενοδοχείο: 3*
Μονόκλινο

□

□

,

Ξενοδοχείο: 4*

……………., ∆ίκλινο

□

□

,

…………….(∆ιπλό Κρεβάτι

□), Τρίκλινο □…………,

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

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

Travel4Fairs 3 Kivelis Str. 153 44 Gerakas
Athens - Hellas
www.t4f.gr

Σελ 2 από 2

Phone:+30 210 6090525
Fax: +30 210 6090527
info@t4f.gr

Παραγγείλετε τώρα τις κάρτες εισόδου σας µε έκπτωση 40% για την έκθεση ISH (10
– 14 Μαρτίου 2015, 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 θέλετε, τον τρόπο
πληρωµής και συµπληρώσετε τα στοιχεία τιµολόγησης και τα ονοµατεπώνυµα των κατόχων καρτών
εισόδου.
∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
•
•
•

Κάρτα ∆ιαρκείας, τεµάχια…..….κόστους € 46,00 έκαστη (ισχύει για όλες τις ηµέρες της ISH – η αγορά
της κάρτας διαρκείας στην είσοδο της έκθεσης κοστίζει 80 €)
Κάρτα Ηµερήσια, τεµάχια…..….κόστους € 17,00 έκαστη (ισχύει για µία είσοδο στην ISH – η αγορά της
ηµερήσιας κάρτας στην είσοδο της έκθεσης κοστίζει 37 €)
Κατάλογος εκθετών, τεµάχια…..… (δωρεάν για παραγγελία µαζί µε κάρτες – επιβάρυνση µόνο µε έξοδα
αποστολής)

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 ΕΙΣΟ∆ΟΥ:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:………………………………………………………………ΑΦΜ..………………………………...
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………Τ.Κ:…...….….…………..Ε-ΜAIL:…….…………………………….
ΠΟΛΗ:……………...………..………….. ΤΗΛ:………….…………..……………..ΦΑΞ:…...………...………..……………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………….………….……………………∆ΟΥ…...………………..………………...

10 – 14 Μαρτίου 2015, 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 ...……………………………………………….……………
∆ιαµονή
Ξενοδοχείο: 3* □,

Ξενοδοχείο: 4* □,

Ξενοδοχείο: 5* □,

Μονόκλινο □……….………., ∆ίκλινο □……..……….(∆ιπλό 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

