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Αγαπητοί Φίλοι  

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µε στόχο αφενός τη βελτίωση του 
τουριστικού      προϊόντος      της      πόλης      µας,     αφετέρου  την      προβολή      άλλων      προορισµών      από 
την Ελλάδα και το Εξωτερικό, διοργανώνει τo Φεστιβάλ Τουρισμού 2016 στη Θεσσαλονίκη,
26 με 29 Μαΐου. στο πλακόστρωτο της Νέας ΠαραλίαςΤο φεστιβάλ θα λάβει χώρα 

Η έκθεση, µε τη διακριτική ονοµασία rȱmȺȴȰȯg ȺȸȻȹȴmȶȸȻ 2016, θα προβληθεί 
έντονα από Πανελλήνια και τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για να προσελκύσει 
υψηλό αριθµό επισκεπτών, δίνοντας σηµαντική ευκαιρία     ανάδειξης των επιχειρήσεων 
του κλάδου που κάθε επιχειρηµατίας πρέπει να εκµεταλλευτεί. 

Φιλοδοξούµε  να    δώσουµε µια     ανάσα   και     να     στηρίξουµε     ουσιαστικά τους     επιχειρηµατίες 
του     κλάδου     στοχεύοντας     στην     αύξηση     της     κινητικότητας     στο     σηµαντικό     τοµέα     του 
Τουρισµού µε την παροχή ελκυστικών προγραµµάτων και πακέτων καλοκαιρινών 
διακοπών στο ευρύ κοινό. 
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Πρόεδρος του 

 

Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 

(μεταξύ Βασιλικού Θεάτρου και Μακεδονία Παλλάς).
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Επωνυµία ........................................................................................................................................................................

Οδός .......................................................................................................................................... Αριθµός ............................... Τ.Κ. .....................................

Πόλη .................................................................................................................. Νοµός ...........................................................................................................

Τηλ.: ........................................................ Fax: ........................................................ Α.Φ.Μ./Α.Τ. .................................................... ∆.Ο.Υ. .......................................

Website ............................................................................................................ E-mail .............................................................................................................

Υπεύθυνος για τη συµµετοχή ..........................................................................................................................................................................................

e��ɉ��Ʉ���ȯ���������ɂ���ȱý�ɀ��

Οδός/Αριθµός: ......................................................................................................................................................................................................................

Τ.Κ./Πόλη: ................................................................................................................................................................................................................................

Τηλ.:  ....................................................................................................................................................     Fax: ................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................................

Με την υπογραφή της ∆ήλωσης αυτής βεβαιώνουµε 
ότι επιθυµούµε να συµµετάσχουµε στο r�����ȿ��
Ⱥ�������ɉ�����f������Ʉɂý�  και ότι αποδεχόµαστε 
όλους τους όρους Κανονισµού Συµµετοχής.

Υπογραφή / Σφραγίδα
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Ⱥ�Ɉ����i�����Ɂ����
Με κατάθεση στην Eurobank. IBAN: GR5202606920000390200126928 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓ

  

Συµπληρώστε την παρούσα δήλωση συµµετοχής, εκτυπώστε την και στείλτε την µε fax στο ����ȧ���ȧ���ȧȧ��ȧ���ɉ����ȧ�ɁɆ��ȧ��� 8/5/2016

i����ɀ�����Ʉ��ý���Ʌ�����ɂ������Ʉ��ɂ���������Ʉ�ȵ��ȿ�����ȱý���ɊɄ�ý�������ȶ��Ɋ�������0Q>KA�
�Στα Ελληνικά  �Στα Αγγλικά

16 τ.μ. 25 τ.μ.Ⱥɉ����0Q>KA� Με εξοπλισµό. Περιλαµβάνει: Γραφείο, 3 καρέκλες, παροχή ρεύµατος, φώτα, µετώπη. 
Επιπλέον εξοπλισµός κατόπιν συµφωνίας (plasma TV, ψυγείο κ.τ.λ.)

ȵɈ�����ȱɄ��ýɂ�����ȱý�����ɂ�Ʉ�ȼɊ��Ʉ: 
35€�+ 23% Φ.Π.Α το τετραγωνικό

ȭ����g�������ɂ����Εγκαίνια έκθεσης Πέµπτη 26 Μαΐου ���. a Παρασκευή �
���. a Σάββατο / Κυριακή ����
����
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