DOMOTEX 2019
Διεθνής έκθεση επίστρωσης δαπέδων
11-14 Ιανουαρίου 2019 στο Αννόβερο
Η Διεθνής Έκθεση DOMOTEX σας καλωσορίζει και πάλι στο μαγικό κόσμο των χαλιών και μοκετών, των ξύλινων και
συνθετικών δαπέδων και του interior design.
Το 2018 περισσότεροι από 1.615 εκθέτες παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε 45.000 εμπορικούς επισκέπτες απ’ όλο τον
κόσμο.
Μέσα σε μόνο 4 ημέρες έχετε πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές ομάδες στόχους. Παρουσιάζετε τα προϊόντα και τις
καινοτομίες σας στους σημαντικότερους εκπροσώπους της χονδρικής και των εξαγωγών, της βιοτεχνίας, της
αρχιτεκτονικής και της εσωτερικής διακόσμησης.
Η DOMOTEX δικαίως φέρει τον τίτλο του σημαντικότερου γεγονότος των μέσων ενημέρωσης του κλάδου. Μέσω της
ευρείας και εντατικής προώθησης στα ΜΜΕ, τα προϊόντα και οι εκθέτες κερδίζουν την τοπική και διεθνή προσοχή που
τους αξίζει – και όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης του κλάδου. Η ομάδα των ΜΜΕ της έκθεσης μεταδίδει συνεχώς live
videos από την έκθεση ενημερώνοντας τους χιλιάδες followers στο Facebook, Instagram και Pinsterest. Μόνο τους
τελευταίους μήνες η προβολή της DOMOTEX στο Instagram έχει αυξηθεί σε ποσοστό πάνω από 100%.
Η θεματολογία της DOMOTEX περιλαμβάνει:









Hand-made carpets & rugs
Machine-made carpets & rugs
Mats & clean-off systems
Textile floor coverings
Resilient floor coverings
Application and installation technology
Parquet, wood & laminate flooring
Outdoor floor coverings

Το κόστος συμμετοχής για ενοικίαση εδάφους ξεκινάει από 146 Ευρώ/τμ.
Αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε ως εκθέτης στη DOMOTEX ρωτήστε μας!
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αντιπρόσωπος της διοργανώτριας Deutsche Messe AG,
είμαστε δίπλα σας να σας ενημερώσουμε, να βρούμε την καλύτερη δυνατότητα για την εταιρία σας και να σας
στηρίξουμε σε κάθε βήμα για τη συμμετοχή σας.
Περισσότερες πληροφορίες για την DOMOTEX 2019 θα βρείτε στη νέα ιστοσελίδα για εκθέσεις του Επιμελητηρίου μας
www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.domotex.de
Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 210 6419 019 & 210 6419 000 ή με e-mail: hannovermesse(at)ahk.com.gr
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Δήμητρα Καλύβα
Αντιπρόσωπος Εκθεσιακού Οργανισμού Αννοβέρου, DMAG
στην Ελλάδα και στην Κύπρο
www.germanfairs.gr

DOMOTEX 2019
11-14 Ιανουαρίου 2019
Ε-Mail: hannovermesse(at)ahk.com.gr
Fax: 210 64 45 175
Ενδιαφερόμαστε για πιθανή συμμετοχή στην DOMOTEX 2019
και θα θέλαμε παραπάνω πληροφορίες.
Εταιρία ............………………………………………................…………………………………….……………….
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Ενδιαφερόμαστε για προσφορά για ενοικίαση περιπτέρου ……..…. τετραγωνικών μέτρων.

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, κα Δήμητρα Καλύβα,
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