Αρ. Πρωτ: 120
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Προς τις
Ενδιαφερόμενες Εταιρίες

Επιχειρηματική αποστολή στις Εκθέσεις
ECOMONDO και KEY ENERGY (03-06.11.2020, Ρίμινι-Ιταλία)
Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία
Αξιότιμοι κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι, επανέρχονται δυναμικά οι πολύ σημαντικές
διεθνείς
εκθέσεις
παγκοσμίου
εμβέλειας
ECOMONDO
και
KEY
ENERGY
(https://en.ecomondo.com/, https://en.keyenergy.it/) οι οποίες είναι αφιερωμένες στο
περιβάλλον και στην κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης.
Στο πλαίσιο των εν λόγω εκθέσεων το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εκθεσιακό Κέντρο του Ρίμινι (I.E.G. SpA) διοργανώνει
όπως κάθε χρόνο μια επιχειρηματική αποστολή στo Ρίμινι (Ιταλία) με προγραμματισμένη
αναχώρηση την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου από το αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’ για τις εταιρείες της
Βόρειας Ελλάδας και αντίστοιχα από το ‘Ελ. Βενιζέλος’ για τις εταιρείες της Νότιας Ελλάδας και
επιστροφή το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020.
Για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή, το Επιμελητήριο μας προσφέρει για ένα (1)
άτομο από την κάθε εταιρεία το ακόλουθο πακέτο υπηρεσιών σε προνομιακή τιμή και
περιλαμβάνει:









Αεροπορικό εισιτήριο
Φιλοξενία για 3 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για
ένα (1) άτομο
Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και καθημερινά από το
ξενοδοχείο στην έκθεση
Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα στην έκθεση
Δωρεάν είσοδο στην έκθεση
Κατάλογο εκθετών
Συναντήσεις b2b με αντίστοιχες ιταλικές εταιρείες
Διερμηνέα σε περίπτωση που δεν ομιλείτε άπταιστα την Αγγλική ή την
Ιταλική γλώσσα και μόνο για την ημέρα των b2b συναντήσεων

Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων και μέχρι εξαντλήσεως των
προσφορών των αεροπορικών εταιρειών.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο κα
Μπέττυ Μακρή (Τηλ: 2310.947744,947844 ή μέσω e-mail betty@italchamber.gr).
Με τιμή,
Μπέττυ ΜΑΚΡΗ
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