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ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  --  ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  --  ΩΩΡΡΑΑΡΡΙΙΟΟ

ΗΗ  έέκκθθεεσσηη  HHOORREECCAA θα λειτουργήσει από 1166  έέωωςς  1199  ΜΜααρρττίίοουυ    22001122 στα Τίρανα της Αλβανίας, στο
εκθεσιακό κέντρο PPaallaaccee  ooff  CCoonnggrreessss  --  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeenntteerr  ooff  CCuullttuurree  eevveennttss..
Ωράριο λειτουργίας: ΠΠέέμμππττηη,,  ΠΠααρραασσκκεευυήή,,  ΣΣάάββββααττοο,,  ΚΚυυρριιαακκήή::  0099::0000  --  2211::0000..

PPRROOFFIILLEE  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ

Η έκθεση  HHOORREECCAA θα καλύψει όλο το φάσμα της οργάνωσης, εξοπλισμού και τροφοδοσίας
ξενοδοχειακών μονάδων, διανομής, εστίασης και ψυχαγωγίας.

ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΠΠΤΤΕΕΣΣ

Η έκθεση HHOORREECCAA απευθύνεται σε εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  εεππιισσκκέέππττεεςς και ιδιώτες:
Ξενοδοχειακές μονάδες Spa και επιπλωμένα διαμερίσματα, Καφετέριες, Μπαρ, Εστιατόρια, Fast food,
Υπηρεσίες Franchise, Φούρνοι, Ζαχαροπλαστεία, Pub, Κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, Νοσοκομεία,
Super market, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές, Σύμβουλοι, Διάφορες Υπηρεσίες.

ΕΕΚΚΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ

• Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
• Σερβίτσια, μαγειρικά σκεύη και αξεσουάρ
• Πλυντήρια - στεγνωτήρια
• Συστήματα και προϊόντα καθαρισμού
• Επίπλωση και διακόσμηση δωματίου
• Έπιπλα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
• Στρώματα, υφάσματα, κουρτίνες, λευκά είδη
• Εξοπλισμός αθλητικών και ψυχαγωγικών χώρων
• Καλλυντικά και αξεσουάρ δωματίων, μπάνιων
• Εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός
• Συστήματα σκίασης - αίθρια
• Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

• Ψύξη - θέρμανση
• Ηλιακοί θερμοσίφωνες
• Μοκέτες, δάπεδα, επενδύσεις τοίχων
• Επεξεργασία νερού, εξοπλισμός πισίνας, Spa
• Είδη υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου
• Δομικά υλικά
• Κουφώματα
• Αρχιτεκτονικές κατασκευές
• Συστήματα πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών 

και δίκτυα
• Μηχανοργάνωση
• Συστήματα ήχου - εικόνας
• Συστήματα ασφαλείας



• Delicatessen
• Κρεατοσκευάσματα
• Finger food
• Κρεατικά, πουλερικά
• Πατάτες, προϊόντα πατάτας
• Βιολογικά προϊόντα
• Φρούτα, λαχανικά
• Ξηροί καρποί
• Σφολιατοειδή
• Σάντουιτς
• Προϊόντα αρτοποιείας
• Μπισκότα

• Ethnic foods
• Κατεψυγμένα προϊόντα
• Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
• Παγωτά
• Καφέ, ροφήματα
• Θαλασσινά
• Αναψυκτικά
• Εμφιαλωμένα νερά
• Χυμοί
• Αλκοολούχα ποτά
• Κρασιά
• Μπύρες

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  --  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ
ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
ΠΠεερρίίππττεερροο  μμεε  ΔΔοομμήή**:: 114400,,0000  ∂ //  ττ..μμ..  ++  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..
ΠΠεερρίίππττεερροο  χχωωρρίίςς  ΔΔοομμήή:: 112200,,0000  ∂ //  ττ..μμ..  ++  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..
ΑΑ’’  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΣΣ
ΠΠεερρίίππττεερροο  μμεε  ΔΔοομμήή**:: 112200,,0000  ∂ //  ττ..μμ..  ++  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..
ΠΠεερρίίππττεερροο  χχωωρρίίςς  ΔΔοομμήή:: 110000,,0000  ∂ //  ττ..μμ..  ++  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ
ΠΠεερρίίππττεερροο  χχωωρρίίςς  ΔΔοομμήή:: 8800,,0000  ∂ //  ττ..μμ..  ++  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..
* Το περίπτερο με δομή περιλαμβάνει: σκελετό αλουμινίου με διαχωριστικά, πάνελ μελαμίνης, μοκέτα, 
3 σποτ φωτισμού, 1 τραπέζι, 3 καρέκλες, επιγραφή με την επωνυμία της εταιρείας.
ΠΑΡΟΧΕΣ:
Παροχή 500W, φύλαξη, καθαρισμός, προσκλήσεις, μέσα μεταφοράς εκθεμάτων. 

ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ
Η έκθεση HHOORREECCAA  AALLBBAANNIIAA  EEXXPPOO οργανώνεται από την εταιρεία EEXXPPOO  LLIINNEE που ιδρύθηκε το 1998 και
έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων.
Με στόχο την υλοποίηση πετυχημένων επαγγελματικών εκθέσεων που θα συνδυάζουν τον σεβασμό στον
εκθέτη και τον επισκέπτη, η EEXXPPOO  LLIINNEE  διαθέτει έμπειρα στελέχη με καινοτόμες ιδέες,  οργανωτικές και
επικοινωνιακές ικανότητες που αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο την έρευνα αγοράς και το εκθεσιακό
marketing.
Σχεδιάζει και υλοποιεί εεννττόόςς  κκααιι  εεκκττόόςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς,, πετυχημένες διοργανώσεις οι οποίες εξασφαλίζουν
εευυρρεείίαα  ππρροοββοολλήή,,  οορργγααννωωττιικκήή  ααρρττιιόόττηητταα  κκααιι  μμεεγγάάλληη  εεππιισσκκεεψψιιμμόόττηητταα..  
Η EEXXPPOO  LLIINNEE ανοίγει νέους δρόμους στην εκθεσιακή σας προβολή & εγγυάται σχέσεις συνεργασίας και
εμπιστοσύνης.

Η έκθεση HHOORREECCAA θα προβληθεί μέσα από ένα ευρύ διαφημιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
• ΕΕφφηημμεερρίίδδεεςς
• ΤΤηηλλεεόόρραασσηη
• ΡΡααδδιιόόφφωωννοο
• ΔΔιιααδδίίκκττυυοο
• OOuuttddoooorr  ππρροοββοολλήή

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 50, 15354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΤΗΛ: 210 9959620-21, FAX: 210 9959622
Ε-mail: info@expoline.gr, web site: 
wwwwww..eexxppoolliinnee..ggrr


