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Σημαντικές εκδηλώσεις
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της αγοράς
Το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου της οικοδομής προσελκύουν οι εξειδικευμένες
παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της επαγγελματικής έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ που θα
πραγματοποιηθεί 18 – 20 Οκτωβρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAΝ EXPO στο
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Εξειδικευμένοι φορείς και καταξιωμένοι επαγγελματίες θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, τις
προοπτικές αλλά και τις νέες τάσεις που απασχολούν την αγορά και δημιουργούν νέα δυναμική
ανάπτυξης.
Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, πρώτη ημέρα της έκθεσης, το Τεχνικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Κίνητρα, προκλήσεις,
προοπτικές, πως μπορεί η οικοδομή να γίνει ξανά η ατμομηχανή της ανάπτυξης για τη χώρα”.
Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, διοργανώνεται η ενότητα Architects Talk by Arhcisearch.gr με
θέμα: Architecture in the era of change από το Βασίλη Μπαρτζώκα, το περιοδικό
Archisearch.gr και επιμέλεια Design Ambassador,. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αρχιτέκτονες
από τα κορυφαία γραφεία της χώρας, θα αναπτύξουν τη δική τους οπτική πάνω στα trends και τα
μοντέλα ανάπτυξης.
Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής διοργανώνει το Atelier
Αρχιτεκτόνων, μια ημερίδα με στόχο την ανάπτυξη του διαλόγου για την καθημερινή πρακτική του
επαγγέλματος του αρχιτέκτονα αλλά και για την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου
αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα, από αρχιτεκτονικά γραφεία, τα οποία εκπροσωπούν
διαφορετικές χρονικές περιόδους της αρχιτεκτονικής παραγωγής στην Ελλάδα.
«Το μέλλον στα κτίρια & τις κατασκευές, Τάσεις-Καινοτομία-Εφαρμογές» είναι το θέμα του
Building Green Open Space 2019, το οποίο πραγματοποιείται από τις 18 έως και τις 20
Οκτωβρίου και διοργανώνεται από το περιοδικό BUILDING GREEN.
Topics & trends
•
Πράσινη δόμηση - Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα και νέα κτίρια
•
Ασφάλεια και πρότυπα
•
Αειφορία στο δομημένο περιβάλλον
•
Έξυπνα κτίρια και συστήματα διαχείρισης κτιρίων
•
Σκίαση - Προστασία, Άνεση, Ασφάλεια - Ενεργειακή αναβάθμιση
Στο Building Green Open Space θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις, case studies και προβολές
λύσεων και εφαρμογών που παρουσιάζονται στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 από
καταξιωμένους φορείς και επαγγελματίες.

Το Building Green Open Space πραγματοποιείται με τη συνεργασία των:
•
•
•
•
•

ΕΛΙΠΥΚΑ (Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών)
HELAPCO (Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών)
ΠΟΒΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου & Σιδήρου)
ΠΣΥΠΕΝΕΠ (Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών)
ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις φορέων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OPEN SPACE μπορείτε να βρείτε εδώ
Πληροφορίες για την Οικοδομή EXPO:
Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 πραγματοποιείται από τις 18 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2019 στο
εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Διοργανώνεται
από τις εταιρείες ROTA A.E. και η TEXPO Α.Ε. και απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες.
Στους επισκέπτες της έκθεσης περιλαμβάνεται το εξειδικευμένο κοινό της αγοράς των κατασκευών,
μηχανικοί, αρχιτέκτονες, εργολάβοι, στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, επαγγελματίες της
οικοδομής, των υλικών και του design.
Προσανατολισμένη στην εξωστρέφεια, η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 θα δεχθεί επισκέπτες από όλες
τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Ήδη στην έκθεση έχουν δηλώσει
συμμετοχή πάνω από 200 επιχειρηματικές αποστολές, που περιλαμβάνουν εκπροσώπους των
μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών, από 17 χώρες στόχους των Βαλκανίων, της Μέσης
Ανατολής και της Β. Αφρικής, στις οποίες καταγράφεται ή αναμένεται να καταγραφεί σημαντική
ζήτηση για τον κατασκευαστικό κλάδο. Στο πλαίσιο της έκθεσης προγραμματίζονται πάνω από
5500 συναντήσεις B2B, για τις οποίες ήδη έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον.
Κατά τη διάρκεια της ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για ο,τιδήποτε έχει σχέση με την κατασκευή νέων κτιρίων, την ανακαίνιση, τη
διαχείριση και λειτουργία κτιρίων και να δουν από κοντά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Στους εκθέτες
περιλαμβάνονται εταιρείες από όλο το φάσμα των προϊόντων, υλικών συστημάτων και υπηρεσιών
όπως: Δομικά Προϊόντα - Ξηρά Δόμηση, Μονωτικά Υλικά - Συστήματα Θερμομόνωσης,
Στεγανοποιητικά Υλικά, Κονιάματα- Βελτιωτικά, Πλακάκια - Είδη Υγιεινής, Κουφώματα (Αλουμίνιου P.V.C) , Χρώματα, Δάπεδα - Ψευδοροφές, Κάγκελα (Inox- Αλουμινίου- Σιδήρου) - Είδη
Κιγκαλερίας, Προϊόντα Τσιμέντου (Πλάκες - Κυβόλιθοι- Κανάλια), Πισίνες - Spa, Μάρμαρα –
Γρανίτες - Πέτρες , Αίθρια – Πέργολες - Πολυκαρβονικά, Εργαλεία & Οικοδομικά Μηχανήματα,
Ανελκυστήρες, Αρχιτεκτονικά γραφεία, Software
Ταυτότητα ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Η διεθνής έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 διοργανώνεται από τις εταιρείες ROTA AE και TEXPO
ΑΕ από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, του
Εμπορικού Και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά.
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