Κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση για τους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ψύξης κι
αντλιών θερμότητας
Κορυφαίοι επαγγελματίες από τους τομείς ψύξης, κλιματισμού, εξαερισμού & αντλιών θερμότητας,
αρχιτέκτονες και μηχανικοί κτιρίων θα συναντηθούν και πάλι στο σημαντικότερο σημείο συνάντησης του κλάδου, την
CHILLVENTA, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης από 11 έως 13 Οκτωβρίου
2016. Η CHILLVENTA κάθε δύο χρόνια δίνει την ευκαιρία σε κορυφαίους κατασκευαστές να παρουσιάσουν τις
μελλοντικές τάσεις καθώς και τα προϊόντα τους και σχετικές υπηρεσίες, που επικεντρώνονται σε εμπορικές και
βιομηχανικές εφαρμογές.
Οι συμμετοχές που καταγράφηκαν κατά τη διοργάνωση της CHILLVENTA το 2014 αποδεικνύουν τη
θέση της ως κορυφαία πλατφόρμα του κλάδου. 56% των 30.585 επισκεπτών ήρθαν στη Νυρεμβέργη από 110 χώρες
για να δουν τις τελευταίες εξελίξεις από τους τομείς ενεργειακής απόδοσης, βιωσιμότητας και αυτοματισμού καθώς
και τις νέες και μελλοντικές τάσεις που παρουσίασαν οι 984 διεθνείς εκθέτες.
Η CHILLVENTA δεν αποτελεί απλά μια εμπορική έκθεση. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει
εξελιχθεί στη σημαντικότερη πλατφόρμα του κλάδου, όπου έμποροι, κατασκευαστές, μηχανικοί κι αρχιτέκτονες,
εκπρόσωποι της εκπαίδευσης και της έρευνας συναντώνται για να συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις, να
δημιουργήσουν νέες σημαντικές επαφές και προβούν σε νέες συνεργασίες. Τη διεθνή διοργάνωση στη Νυρεμβέργη
συμπληρώνουν η έκθεση CHILLVENTA Rossija, το European Heat Pump Summit και το Chillventa
CONGRESS, το διεθνές συνέδριο που πραγματοποιείται μία μέρα πριν την έναρξη της έκθεσης, και μαζί με τα
διάφορα forums κατά τη διάρκεια της Chillventa, επικεντρώνεται στις τελευταίες εξελίξεις στην εξοικονόμηση
ενέργειας και μέγιστη ενεργειακή απόδοση.
Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της CHILLVENTA διαχωρίζονται στις παρακάτω
κατηγορίες και κατανέμονται ως εξής στον εκθεσιακό χώρο:
 Κτίρια 4, 4A: Κλιματισμός, εξαερισμός, αντλίες θερμότητας, ειδικές παρουσιάσεις – εξοπλισμός
και συστήματα κεντρικού κλιματισμού κι εξαερισμού για κτιριακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές
εφαρμογές, υπηρεσίες
 Κτίρια 5,6,7,7Α,8,9: Ψύξη, Μόνωση – συστήματα ψύξης κι εξοπλισμός για βιομηχανικές κι
εμπορικές εφαρμογές, συμπιεστές, εναλλάκτες θερμότητας, ψύκτες, μονάδες ψύξης, καμπίνες, δοχεία
και πύργοι ψύξης / ευρύ φάσμα μονώσεων για σωλήνες, ειδικές θύρες, ψυκτικοί θάλαμοι κι
αποθηκευτικοί χώροι στη βιομηχανία τροφίμων, μονώσεις κλιματισμού, υπηρεσίες
 Κτίριο 5 : C&I / Αυτοματισμός – μεθοδολογία αποδοτικής κι αξιόπιστης χρήσης του κλιματισμού σε
βιομηχανικές εφαρμογές και κτιριακές εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού, παρακολούθησης, αισθητήρες,
μετατροπείς ελέγχου ταχύτητας και συχνότητας, υπηρεσίες
 Κτίρια 4Α,7Α,9: Forums
 Κτίριο 9: Σύνδεσμοι, σύλλογοι, τεχνικές σχολές, ινστιτούτα
 NCC Ost: – Chillventa CONGRESS

Ώρες λειτουργίας της CHILLVENTA για εμπορικούς επισκέπτες: 11-13.10.2016: 9.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ
Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στο μεγάλο αυτό γεγονός και προμηθευτείτε έγκαιρα τα
εισιτήρια εισόδου, μέσω του γραφείου της Έκθεσης Νυρεμβέργης 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 Νυρεμβέργης.
Nuernberg Messe Greece, Γραφεία Έκθεσης Νυρεμβέργης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44
Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@nuernbergmesse.gr, Travel4Fairs –
Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Παραγγείλετε τώρα τις κάρτες εισόδου σας για την έκθεση CHILLVENTA 2016
(11–13 Οκτωβρίου 2016, Εκθεσιακό Κέντρο Νυρεμβέργης)
Εξασφαλίστε τώρα την άμεση είσοδό σας στην έκθεση χωρίς αναμονές
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.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



Κάρτα Διαρκείας, τεμάχια…..….κόστους € 35,00 έκαστη (ισχύει για όλες τις ημέρες της
CHILLVENTA 2016)
Κάρτα Ημερήσια, τεμάχια…..….κόστους € 25,00 έκαστη (ισχύει για μία είσοδο στην CHILLVENTA
2016)

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…...………………..………………...

11 – 13 Οκτωβρίου 2016, Νυρεμβέργη
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 Νυρεμβέργης, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44
Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6090525, Φαξ 210 6090527, e-mail: info@nuernbergmesse.gr,
info@t4f.gr, info@travel4fairs.gr

Νυρεμβέργη, Γερμανία, 11– 13.10.2016
Ταξιδιωτικό Πακέτο

Νυρεμβέργη - 3ημέρες/ 2 νύχτες : 11-13 Οκτωβρίου 2016
Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 11-13/10/2016
Αναχώρηση από Αθήνα:
Αθήνα – Νυρεμβέργη – Αθήνα
(με ενδιάμεση στάση)

από 199 ευρώ (περιλαμβάνονται
φόροι αεροδρομίου)

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη – Νυρεμβέργη – Θεσσαλονίκη
(με ενδιάμεση στάση)

από 259 ευρώ (περιλαμβάνονται
φόροι αεροδρομίου)

Αναχώρηση από Λάρνακα:
Λάρνακα Νυρεμβέργη ––Λάρνακα
(με ενδιάμεση στάση)

από 442 ευρώ (περιλαμβάνονται
φόροι αεροδρομίου)

Β) ΔΙΑΜΟΝΗ: 11-13/10/2016
Ξενοδοχεία

Novum Hotel Like Apart 4*

ν Novotel 3* Erlangen Nuernberg

Fürther Hotel Mercure Nürnberg
West 3* Sup

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

Τιμή ανά μονόκλινο
συνολικά για 2
διανυκτερεύσεις

Τιμή ανά δίκλινο
συνολικά για 2
διανυκτερεύσεις

Από246 € χωρίς
πρωινό

Από 286 € χωρίς
πρωινό

από 460€ χωρίς
πρωινό

Από 480 € χωρίς
πρωινό

από 610 € με
πρωινό

από 650 € με
πρωινό

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

Οι τιμές είναι τρέχουσες για άμεση επιβεβαίωση και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα/πολιτική των ξενοδοχείων & των αεροπορικών
εισιτηρίων.

Περιγραφή ξενοδοχείων :
Novum Hotel Like Apart 4*

Αυτό το ξενοδοχείο 4 αστέρων βρίσκεται στις παρυφές της Φραγκονίας της πόλης
του Erlangen προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Α3.Το Novum
Hotel like Apart προσφέρει μοντέρνα δωμάτια με τηλεόραση επίπεδης οθόνης και
δωρεάν Wi-Fi , 24ωρη ρεσεψιόν και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Η προσβαση στο
εκθεσιακό κέντρο είναι περίπου 1 ώρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή 30 λεπτά
με το Ι.Χ

Novotel 3* Erlangen Nuernberg
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Εrlangen,18 χλμ από την πόλη της Νυρεμβέργης,35 χλμ από
την έκθεση και 500 μ από την πόλη του Erlangen(προάστιο της Νυρεμβέργης). Πρόσβαση
στην έκθεση μέσω του αυτοκινητόδρομου BAB73. Πάρκινγκ επί πληρωμή στο ξενοδοχείο
κατά την άφιξη.

2

Fürther Hotel Mercure Nürnberg West 3* Sup
Ωραίο ξενοδοχείο 4* στο κεντρικό προάστιο Fuerth.ΣΕ κοντινή απόσταση από το κέντρο
του Fuerth και την κοντινότερη στάση του μετρό(Fuerth Rathaus-γραμμή U1)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
CHILLVENTA NUREMBERG 2016’:
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*
Μονόκλινο

□

□

,

Ξενοδοχείο: 4*

……………., 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@t4f.gr, info@travel4fairs.gr,

4

