
  

          

  

  

  

  

                      ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΑΑΠΠΗΗΤΤΟΟΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  

                                                                ΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  
 

                                                          

 
Κύριοι, 
 
Το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων Η ΑΤΤΙΚΗ μετά από 
ενδιαφέρον των μελών του αλλά και προμηθευτών του κλάδου μας 
διοργανώνει την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου και Τρίτη 1 Μαρτίου την 
3η έκθεση προμηθευτών του κλάδου μας, στο Jockeys Country 
Club στο Τατόι.  

 

 
Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι 
συνάδελφοι πανελλαδικώς με  
ελεύθερη είσοδο. 
 
 
Πρόγραμμα Εκδήλωσης: 
 
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου  
 
09:00 Άφιξη εκθετών και στήσιμο θέσεων. 
11:00 Έναρξη έκθεσης. 
18:00 Λήξη έκθεσης και σφράγισμα της αίθουσας. 

          
Την Δευτέρα στις 13:00 θα γίνει η κοπή πίτας-ημερίδα του 
Σωματείου μας σε παρακείμενη αίθουσα με την έκθεση να 
λειτουργεί παράλληλα. Μετά το πέρας των εργασιών  οι 
συνάδελφοι θα περάσουν πάλι στον χώρο της έκθεσης. 

 
Τρίτη 1 Μαρτίου 
 
09:30 Άφιξη εκθετών. 
10:00 Έναρξη έκθεσης. 
18:00 Κλήρωση δώρων – Λήξη Έκθεσης. 
 
Την Τρίτη στις 12:00 θα γίνει η γενική συνέλευση του κλάδου σε 
παρακείμενη αίθουσα με την έκθεση να λειτουργεί παράλληλα. 
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης οι συνάδελφοι θα 
περάσουν πάλι στον χώρο της έκθεσης. 
 

                     ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

     ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

               Η ΑΤΤΙΚΗ 

   
            σιγουριά  

            για τα χαλιά 

www.tapitokatharistes.gr 



 

 
 
 
Ο χώρος για κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή έχει διαστάσεις 2 
μέτρα φάρδος με 2.5 μέτρα περίπου βάθος στα μικρά περίπτερα 
και 4 μέτρα φάρδος με 2.5 μέτρα περίπου βάθος στα μεγάλα. Τα 
περίπτερα θα περιέχουν ένα τραπέζι 1.70x0.70, δύο καρέκλες, 
παροχή ρεύματος και internet. (Συνιστούμε να έχετε μαζί σας 
μπαλαντέζα πολύμπριζο περίπου 5 μέτρα). 
 
Το κόστος για τον μικρό χώρο είναι 300€. 
Το αντίστοιχο κόστος για τον μεγάλο χώρο είναι 500€. 
 
Ο τρόπος πληρωμής-χορηγίας γίνεται με κατάθεση στην τράπεζα 
Αlpha Bank.  
Αριθμός λογαριασμού : 154-00-2002-008683 
 IBAN: GR74 0140 1540 1540 0200 2008 683 
Αιτιολογία κατάθεσης : Χορηγία προς το Σωματείο 
Ταπητοκαθαριστηρίων  Η ΑΤΤΙΚΗ. Τελευταία ημέρα κατάθεσης 18 
Φεβρουαρίου.  
 
Ταυτόχρονα με την συμμετοχή σας και συμβολή σας στην 3η 
Έκθεση προμηθευτών, εξασφαλίζεται την δωρεάν προβολή και 
καταχώρηση  της επιχείρησης σας στο site του Σωματείου μας 
(www.tapitokatharistes.gr) για το 2016 αξίας 100€. 
 
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε:  
 
Κωνσταντινίδης Κων/νος : 210-2844440 
Δανέζης Βασίλειος : 6936813412 
 
Παρακαλούμε τους φίλους προμηθευτές που επιθυμούν να 
ενισχύσουν την προσπάθεια του κλάδου μας και να μας τιμήσουν 
με την συμμετοχή τους να μας ενημερώσουν έγκαιρα. Ταυτόχρονα 
ενημερώστε για την έκθεση συνάδελφους ταπητοκαθαριστές 
πελάτες σας.   
                                              

  

  

  

  

    

  ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς                                                                                                            ΟΟ  ΓΓ..ΓΓρρααμμμμααττέέααςς    

  

  ΚΚααζζααννττζζίίδδηηςς  ΧΧρρήήσσττοοςς                                                                                ΔΔααννέέζζηηςς    ΒΒαασσίίλλεειιοοςς        
 
 
 

http://www.tapitokatharistes.gr/

