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Η Έκθεση

Επισκέπτες, Επαγγελματίες και Ιδιώτες θα δουν από κοντά και κυρίως θα μάθουν 
για τις δυνατότητες των εφαρμογών μίας έξυπνης και πρακτικής λύσης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την ποιότητα ζωής στην 
Building Green Expo 2014, που συνδυάζει την τεχνογνωσία και των εκθέσεων 
Bioenergy και Sun&Shadow.

Τα Αειφόρα Κτίρια, η Πράσινη Δόμηση, το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, η Διαχείριση της 
Ενέργειας, η Διαμόρφωση του Αστικού Τοπίου και οι Έξυπνες Πόλεις, βασικοί άξονες της 
Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, δίνουν τον παλμό της αγοράς στην 7η Εμπορική 
Εκθεσιακή Συνάντηση στις 21, 22 και 23 Νοεμβρίου 2014 στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. Expo 
Center στην Παιανία, Αττικής. Κλείνοντας 10 χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων η Building 
Green Expo 2014 δίκαια θεωρείται το σταθερό σημείο συνάντησης των επαγγελματιών αλλά 
και ενδιαφερόμενων για την πράσινη δόμηση στη χώρα μας.

Παράλληλα με την εμπορική έκθεση, οι επισκέπτες 
μπορούν να συμμετέχουν και στις εργασίες του 
Συνεδρίου Eco building Conference, αλλά και στο 
Business point, στον ανοιχτό χώρο παρουσιάσεων.

Με το βλέμμα
στο μέλλον της δόμησης

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (21/11) 10:00-20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ     (22/11) 10:00-20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ      (23/11) 10:00-20:00 *Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
Ίχνος Εδάφους: 90 ¬/m2 *

Δομή 12 - 18 m2 120 ¬/m2 *

Δομή 20 - 28 m2 110 ¬/m2 *

Δομή 30 - 60 m2 100 ¬/m2 *



Τομείς Εκθέτες
Με τη συμμετοχή σας στην πρωτοπόρο 
επαγγελματική έκθεση και την πλατφόρ-
μα επικοινωνίας Building Green Expo 
2014, εξασφαλίζετε τη στοχευμένη επι-
κοινωνία σας με τους ενδιαφερόμενους 
επαγγελματίες και ιδιώτες, επιβεβαιώνετε 
τη θέση σας ανάμεσα στους πιο καταξιωμέ-
νους επαγγελματίες του χώρου και έχετε τη 
δυνατότητα να παρουσιάσετε άμεσα όλα τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Επισκέπτες
Μέσα στον εκθεσιακό χώρο της Building Green 
Expo βρίσκετε προϊόντα και εταιρείες, υπηρεσίες 
και συνεργάτες, ενημερώνεστε για τις τρέχουσες 
εξελίξεις της αγοράς και μαθαίνετε νέα, αλλά και 
για τις έξυπνες μελλοντικές τεχνικές, μέσα από 
τις επιστημονικές και τεχνικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της έκ-
θεσης.

• Αρχιτέκτονες - Πολιτικοί Μηχανικοί  
• Μηχανολόγοι - Τοποθετητές 
• Διακοσμητές - Κατασκευαστικές εταιρείες 
• Γραφεία μελέτης φωτισμού
• Εταιρείες έργων πρασίνου
• Tεχνικές Εταιρείες
• Ιδιοκτήτες ακινήτων
• Δημοτικοί & Νομαρχιακοί αντιπρόσωποι 
• Υπουργεία - Δημόσιοι φορείς 
• Δημόσια & Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα 
• Φοιτητές - Ιδιώτες - Επενδυτές
• Ενδιαφερόμενοι για την Ενεργειακή 
• Αναβάθμιση & Ανακαίνιση Κτιρίων
• Εταιρείες Μέτρησης  
 (ενεργειακής αποδοτικότητας)

Βιοκλιματικό Κτίριο / Ενεργειακός Σχεδιασμός

Ενεργειακά Δομικά Συστήματα και Υλικά
Ενεργειακό Κέλυφος / Θερμοπρόσοψη / Μόνωση / Χρώματα  
Ενεργειακά Κουφώματα / Ενεργειακά Κρύσταλλα / Ηλιοροφές 

Ποιότητα Εσωτερικού Χώρου
Θέρμανση / Ψύξη / Κλιματισμός / Αερισμός 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ηλιακή – Αιολική Ενέργεια / Γεωθερμία

Εφαρμογές Αερίου

Φωτισμός / BMS / Metering

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος /  Πράσινες Στέγες - Φυτεμένα Δώματα

Παθητικό Κτίριο / Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης 

Σκίαση και Εξοικονόμηση Ενέργειας /  Συστήματα Σκίασης /  Σκίαστρα 
Αυτοματισμοί / Μεμβράνες / Υφάσματα

Βιομάζα / Βιοενέργεια / Φυσικό Αέριο



EcoBuilding 
Open Space Conference

Για ακόμη μία χρονιά όλοι οι φορείς, οι επαγγελματίες και ο επιστημονικός κόσμος θα βρε-
θούν στο EcoBuilding Conference, με σκοπό να αναδείξουν όλες τις πτυχές του σύγχρονου 
Πράσινου Κτιρίου.
Με πλήθος ομιλιών και παρουσιάσεων, η εκδήλωση αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων 
των ενδιαφερόμενων γύρω από το τρίπτυχο Δόμηση – Ενέργεια – Περιβάλλον , με ιδιαίτερη 
έμφαση στην Ενεργειακή Ανακαίνιση που μπορεί να δώσει σημαντικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου.

EcoBusiness

Το Σημείο αναφοράς των εταιρικών παρουσιάσεων και της προώθησης των εκθε-
τών μέσα στον εκθεσιακό χώρο, το Business Point, θα αποτελέσει κομβικό σημείο 
δραστηριοτήτων στην Building Green 2014. Με 45λεπτες παρουσιάσεις, κοινό και 
επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να δουν σε πραγματικό χρόνο 
εφαρμογές, να αναπτύξουν διάλογο και να εστιάσουν στα επιμέρους στοιχεία και 
χαρακτηριστικά κάθε παρουσίασης.
 
Ένα δυναμικό εργαλείο για κάθε εκθέτη. 

Περισσότερες πληροφορίες & ενημερώσεις για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:  
www.buildinggreenexpo.gr

ΓνωρίΣΤΕ – ΣχΕΔίΑΣΤΕ ΟρΓΑνωθΕίΤΕ – ΚΕρΔίΣΤΕ!



προφιλ συμμετεχοντων

10% Δημόσιοι Οργανισμοί
70% Ενέργεια - Αυτόνομο Κτίριο  
 Αστικός Σχεδιασμός
20% Εκπαίδευση

70�

10�
20�

Στους Διαδρόμους  
της Building Green Expo 2014

Παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο, η έκθεση ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με 
νέους τομείς εκθεμάτων, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των επαγγελματιών.
Στη φετινή έκθεση οι επισκέπτες θα δουν καινοτόμες εφαρμογές, μία μεγάλη γκάμα προϊόντων 
και υπηρεσιών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, θα γνωρίσουν επαγγελματίες και θα 
ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τις δυνατότητες των εφαρμογών μίας έξυπνης και πρακτικής 
λύσης σε ένα δικό τους Πράσινο Κτίριο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: SHAPE EXPO MANAGEMENT, ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
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