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Προβολι μζςω καταχώρθςθσ ςτο φυλλάδιο τθσ Ελλθνικισ Επιχειρθματικισ 
Αποςτολισ ςτο Κάιρο τθσ Αιγφπτου και ςτθν Τηζντα τθσ Σαουδικισ Αραβίασ 

5-10 Μαρτίου 2016 
 
 

Εν όψει τθσ ωσ άνω αποςτολισ, πρόκειται να εκτυπϊςουμε φυλλάδιο (διαςτάςεων 24 εκ. 
πλάτοσ x 16,5 εκ. φψοσ) ςτο οποίο κα μπορείτε να προβλθκείτε μζςω καταχϊρθςθσ.  
 

Το φυλλάδιο κα διανεμθκεί ςτισ πόλεισ που κα επιςκεφκεί θ αποςτολι, ςτουσ φορείσ, 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Άραβεσ Επιχειρθματίεσ, κακϊσ επίςθσ και κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυμμετοχισ του Επιμελθτθρίου ςτθν Ζκκεςθ The Big 5 Saudi. 
 

Σε περίπτωςθ που ενδιαφζρεςτε, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 
 

Προδιαγραφζσ καταχϊρθςθσ: 
Format: pdf (κλειςτό – τα κείμενα outline) ι jpeg ι tiff, ςε υψθλι ανάλυςθ 300 dpi, CMYK 
 

Κόςτοσ Ζγχρωμθσ Καταχϊρθςθσ: (Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ) 
       Ευρώ 
Α.  Εξωτερικό οπιςκόφυλλο 
       (24 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)         €   900 
Β.  Εςωτερικό οπιςκόφυλλο 
      (24 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)         €   500 
Γ.  Εςωτερικό Εξώφυλλο  
       (24 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)         €   600 
Δ.  Σαλόνι (48 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)        €   350 
Ε.  Ολοςζλιδθ οριηόντια 
      (24 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)         €   250 

Η.  Λογότυπο ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ ςελίδεσ με υλικό  (4,5 cm πλάτοσ x 0,8 cm φψοσ)  €   200 
H. Απλι καταχώρθςθ (ςτοιχεία επιχείρθςθσ)           €   100 
    (Για τθν απλι καταχώρθςθ ηθτιςτε μασ να ςασ αποςτείλουμε τθ ςχετικι φόρμα) 

 
Τρόποσ πλθρωμισ: Κατάκεςθ με τθν αιτιολογία ωσ ζκτακτθ ειςφορά για το Αραβο-
Ελλθνικό Επιμελθτιριο ςτον ακόλουκο λογαριαςμό:  
 

ΑLPHA 164.00.2002.000.588 
ΙΒΑΝ: GR8201401640164002002000588 

με τθν παράκλθςθ να μασ ςτείλετε το αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτο φαξ.: 210-6746577. 

 
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ, παρακαλώ επικοινωνιςτε με τθν αρμόδια:  

κα. Κατερίνα Μιχαιλ - Τθλ. 210-6711210/6726882 (Εςωτ. 101) /Φαξ.: 210-6746577 
 
 

Το φυλλάδιο θα εκτυπωθεί μόνον και εφόςον ςυγκεντρωθεί ο απαιτοφμενοσ 
αριθμόσ καταχωρήςεων. 


