
(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε από πριν τα στοιχεία σας για να κερδίσετε 
χρόνο στην είσοδο)

ΣTOIXEIA EΠIΣKEΠTH

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Mε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το 
περίπτερό μας στην 5η ΔIEΘNH EKΘEΣH HO.RE.CA. 2010,
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα 
νέα μας προϊόντα και να συζητήσουμε μαζί σας ό,τι αφο-
ρά τη δουλειά σας, προκειμένου να βρείτε τις λύσεις που 
ψάχνετε για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της επι-
χείρησής σας.

                        Θα μας βρείτε στο Περίπτερο Νο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (εμπορική επωνυμία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ:

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ: Τ.K.:

ΤΗΛ.: ΚΙΝ:

e-mail:

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ  CATERING

 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ    

 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  FAST FOOD - ΠΙΤΣΑΡΙΑ 

 ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - FOOD SERVICE

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ CHEF

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Η Τουριστική Βιομηχανία και ο επισιτιστικός κλάδος ταλανίζονται από την 
παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά και τα διαρθρωτικά προβλήματα της 
ελληνικής οικονομίας. Η αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσι-
ών του κλάδου και η βελτίωση της σχέσης ποιότητας - τιμής αποτελούν 
για όλους μονόδρομο. Η 5η HO.RE.CA., με τους εκατοντάδες εκθέτες 
και τους δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες της, φιλοδοξεί να 
αποτελέσει ένα σημαντικό εμπορικό φόρουμ, δίνοντας μια μεγάλη ανά-
σα και μια νότα αισιοδοξίας στη δύσκολη αυτή συγκυρία. 

Ένα σημαντικό εμπορικό φόρουμ

To Future Hotel δείχνει το πώς θα μοιάζουν τα ξενοδοχεία της 3ης χιλι-
ετίας. Για την υλοποίησή του συνεργάστηκαν 13 παγκοσμίου φήμης ε-
ταιρείες υψηλής τεχνολογίας, υπό την επίβλεψη της ιταλίδας αρχιτέκτο-
να Chiara Cantono. Αυτό το φουτουριστικό ξενοδοχείο θα παρουσια-
στεί σε 350 τ.μ., αποκλειστικά στην 5η HO.RE.CA., σε 4 θεματικές ενό-

αίθουσα γυμναστηρίου εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της παγκό-
σμιας τεχνολογίας.

Το Ξενοδοχείο του Μέλλοντος στη HO.RE.CA!

H με γαλύ τ ε ρη  κα ι  πληρέσ τ ε ρη  έ κ θεση 
γ ι α  τ α  Ξ ε νοδοχε ία  &  τ η  Μα ζ ι κ ή  Εσ τ ί αση!

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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