
  

1 / 2 

 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6419000, Fax: +30 210 6445175, ahkathen@ahk.com.gr 
Βούλγαρη 50, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 327733, Fax: +30 2310 327737, ahkthess@ahk.com.gr 

www.german-chamber.gr, www.german-fairs.gr 

 

 
 

30 Αυγούστου 2021                                            
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ IFAT EURASIA 2021 
Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος  

Κωνσταντινούπολη, 20 – 22 Οκτωβρίου 2021 
 
Καθώς οι Διεθνείς Εκθέσεις στη Γερμανία και σε άλλες χώρες προγραμματίζονται να διεξαχθούν με 
φυσική παρουσία ή σε υβριδική μορφή από το φθινόπωρο, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ξεκινάει νέο κύκλο διοργάνωσης Επιχειρηματικών αποστολών σε Διεθνείς 
Εκθέσεις, προσαρμοσμένες στις συνθήκες και κανονισμούς που ισχύουν λόγω Covid, συνδυάζοντας την 
εξωστρέφεια και επιχειρηματική δικτύωση με κάθε δυνατή οργανωτική πρόβλεψη για ασφάλεια και 
προστασία των συμμετεχόντων.  
 
To Eλληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή στη Διεθνή Έκθεση για τις 
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος IFAT Eurasia, στην Κωνσταντινούπολη, στις 20-22 Οκτωβρίου 2021. 
 
Στην IFAT Eurasia, η οποία διεξάγεται ανά διετία στo Istanbul Expo Center, κορυφαίες και εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις από τις δύο Ηπείρους παρουσιάζουν νέες τάσεις, σύγχρονη τεχνογνωσία και καινοτόμες 
τεχνολογίες και λύσεις στη διαχείριση περιβάλλοντος, στη διαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων, 
στην ανακύκλωση, στη δημιουργία υποδομών, στη δημιουργία ενέργειας από απόβλητα, στην 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Στην προηγούμενη διοργάνωση μετείχαν 215 
εκθέτες εκπροσωπώντας 400 brands και 10.500 επαγγελματίες επισκέπτες, ενώ πολλές επαφές οδηγούν 
στη δημιουργία νέων συνεργασιών, στην υλοποίηση νέων έργων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
όπως και σε συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. 
 
Στην Επιχειρηματική αποστολή καλούνται να μετάσχουν τόσο εταιρίες όσο και εκπρόσωποι 
Αυτοδιοικητικών Φορέων (Περιφερειών, Δήμων, Κοινοτήτων), που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τις νέες τάσεις και καινοτομίες του κλάδου, να δικτυωθούν και να συζητήσουν σε προγραμματισμένες 
συναντήσεις με ξένες εταιρίες-εκθέτες για εμπορικές συνεργασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας, κάλυψη 
αναγκών για περιβαλλοντικά έργα υποδομών, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, κλπ. 
 

Πρόγραμμα 
 
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021  
Αναχώρηση από Αθήνα για Κωνσταντινούπολη, πτήση Α3 992, 13:25-14:55 
                 από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη, πτήσεις Α3 7111, 11:25-12:15 & Α3 992 13:25-
14:55 
Μετάβαση στο Ξενοδοχείο Grand Oztanik Hotel Taksim, στο κέντρο 
 
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 
Πρωί: Μετάβαση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κωνσταντινούπολης  
Υποδοχή από εκπρόσωπο της IFAT Eurasia και περιήγηση στην Έκθεση 
Προγραμματισμένες συναντήσεις B2B σε stand ξένων εταιριών και Φορέων 
Ενημερωτική συνάντηση με τον Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
στην Κωνσταντινούπολη κ. Απόστολο Ντιγκμπασάνη για γνωριμία και υποστήριξη στη δικτύωση στην 
αγορά της Τουρκίας 
 
Βράδυ: Δείπνο που προσφέρει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο 
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Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 
πρωί: check out από το ξενοδοχείο 
Μετάβαση στην Έκθεση 
Συνέχεια επισκέψεων σε stand ξένων εταιριών-Φορέων για networking- προγραμματισμένα Β2Β 
 
Απόγευμα: Αναχώρηση για το αεροδρόμιο  
Πτήση για Αθήνα, A3 993, 15:50-17:15 ή Α3 3155 (Turkish) 19:00-20:25 
Πτήση για Θεσσαλονίκη, Α3 3159 (Turkish) 19:10-20:30  
 
Κόστος συμμετοχής: 900€ (+ΦΠΑ) από Αθήνα, 1.000€ (+ΦΠΑ) από Θεσσαλονίκη 
Περιλαμβάνονται: 

- Αεροπορικό εισιτήριο (ναύλος light) 
(υπάρχει δυνατότητα επιλογής άλλων πτήσεων με πρόσθετη χρέωση για τυχόν διαφορά ναύλου) 

- 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Grand Oztanik Hotel Taksim, 20-22/10 

- Μεταφορές από το ξενοδοχείο προς/από την Έκθεση   

- Είσοδος στην Έκθεση στις 21/10 και 22/10 

- Περιήγηση στην Έκθεση και επισκέψεις σε stand εταιριών 

- Οργάνωση Β2Β συναντήσεων 

- Δείπνο στις 21/10 

- Οργανωτικές υπηρεσίες Επιμελητηρίου 

Σημ.: σε περίπτωση οργάνωσης ταξιδιού κατ΄ιδίαν, το κόστος συμμετοχής στην αποστολή είναι 

300€ (+ΦΠΑ) και αφορά μόνο την οργάνωση Β2Β συναντήσεων 

Δήλωση Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη με υπογραφή 
και σφραγίδα το συντομότερο και μέχρι 27/9/21 το αργότερο στο y.patsiavos@ahk.com.gr. 
Με την αποστολή δήλωσης συμμετοχής η εταιρία αποδέχεται τον Γενικό Κανονισμό Συμμετοχής σε  
Επιχειρηματικές αποστολές του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (βλ. 
www.german-chamber.gr). 
 
Πληροφορίες 
κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager, τ.210 6419026, 6945234747, y.patsiavos@ahk.com.gr 
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