
η έκθέση για την αέιφορια, την πρασινη δομηση 
και τισ τέχνολογιέσ έξοικονομησησ ένέργέιασ

στα κτιρια και το πέριβαλλον

WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

SHAPE TECHINICAL EDITIONS - EXPO MANAGEMENT - CREATIVE MARKETING

7 - 10 απριλιοΥ 2016 
ATHENS METROPOLITAN EXPO

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΗΜΕΡΑ
Η ευκαιρία να συναντήσετε ανθρώπους

που ενδιαφέρονται πραγματικά να συνεργαστούν μαζί σας!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
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Η Building Green Expo έχει αναγνωριστεί από τους επαγγελματίες του 
χώρου και τους φορείς της αγοράς και έχει εδραιωθεί από το 2002 ως 
το σημαντικότερο γεγονός στη χώρα μας για την αειφορία, την πράσινη 
δόμηση και τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και το 
περιβάλλον.

Χτίζουμε πράσινα για εμάς
και για το περιβάλλον

Νέο εκθεσιακό κέντρο 
METROPOLITAN EXPO
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος 
Βενιζέλος

Εκθέματα

•  Δομικά Συστήματα
•  Δομικά Υλικά
•  Εξοπλισμοί Εσωτερικών 
     και Εξωτερικών Χώρων
•  Θέρμανση / Ψύξη / Εξαερισμός 
     Κλιματισμός
•  Φωτισμός
•  Smart Buildings 
     Access Control / Metering
•  Διαχείριση Νερού
•  Σκίαση / Εξοικονόμηση Ενέργειας
•  Συστήματα Πιστοποίησης 
     Υπηρεσίες Βιοκλιματικού Σχεδιασμού
•  Περιβάλλον
•  Οχήματα Χαμηλής 
     Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης
•  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

3 Τεχνικές Εκθέσεις ΜΑΖΙ

H BUILDING GREEN EXPO, η καθιερωμένη έκθεση 
για την αειφορία, την πράσινη δόμηση και τις 
τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, στα 
κτίρια και το περιβάλλον, προσφέρει μία ολιστική 
προσέγγιση στους επισκέπτες της για το κτίριο και 
για το δομημένο περιβάλλον. 

Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα 
και στο ίδιο εκθεσιακό κέντρο με τις καθιερωμένες 
εκθέσεις:

DOMOTEC - Δόμηση | Ανακαίνιση | Εξοικονόμηση, 
ELECTROTEC & Σαλόνι Φωτισμού και MEDWOOD 
- Δομικά υλικά ξύλου, υλικά επιπλοποιίας, 
ημιέτοιμα προϊόντα και μηχανήματα.

Η συνύπαρξη των 3 εκθέσεων θα προσελκύσει 
υψηλό αριθμό επισκεπτών καθώς θα δημιουργήσει 
μία μεγάλη και ενιαία διοργάνωση και μία 
νέα δυναμική στον κλάδο της δόμησης, της 
ανακαίνισης και της εξοικονόμησης ενέργειας, 
στηριζόμενη σε νέες πρακτικές-τεχνολογίες, που 
θα παρουσιαστούν μέσα στην έκθεση.

Η τάση στην Ευρώπη

Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών (UNEP), ο κατασκευαστικός τομέας 
εκτιμάται ότι αξίζει όσο το 10% του παγκόσμιου 
ακαθάριστου προϊόντος και απασχολεί 111 εκατομμύρια 
ανθρώπους.

Με αυτά τα δεδομένα, η Ευρώπη στρέφει την προσοχή 
της όχι μόνο στη συρρίκνωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και του αποτυπώματος του άνθρακα 
αλλά πολύ περισσότερο στην αειφορία ως μέσο για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, με σαφές επίκεντρο τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον που τον φιλοξενεί.

Η έκθεση

H Building Green Expo, συμπληρώνοντας 14 χρόνια 
πορείας ως η πρωτοπόρος πράσινη πλατφόρμα 
επικοινωνίας και σταθερό σημείο αναφοράς για 
επαγγελματίες, επενδυτές και ιδιώτες, έρχεται στις 
7 - 10 Απριλίου 2016, στο εκθεσιακό κέντρο Metro-
politan Expo, ανανεωμένη, με προσανατολισμό σε 
νέους τομείς δράσης και σε περισσότερο στοχευμένες 
επαγγελματικές εκδηλώσεις.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, επαγγελματίες και 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές, από την Ελλάδα και όλο τον 
κόσμο, θα συγκεντρωθούν στην 8η Εμπορική Εκθεσιακή 
Συνάντηση Building Green Expo 2016 με ένα κοινό 
όραμα να βρουν καινοτόμες λύσεις, να επικοινωνήσουν 
την εμπειρία τους και να πάρουν ιδέες και έμπνευση  με 
σκοπό την αειφορία και την κατασκευή πράσινων και 
ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων.

Παρά τις προκλήσεις της εποχής, ο χώρος της πράσινης 
δόμησης και της εξοικονόμησης ενέργειας επιτάσσει 
την εφαρμογή έξυπνων και πρακτικών λύσεων για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, την Εξοικονόμηση Ενέργειας 
και τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

καταναλώνουν το 40% της παγκόσµιας ενέργειας
χρησιµοποιούν το 40% 

των παγκόσµιων πόρων

Τα κτίρια στην Ευρώπη σήµερα:

και εκπέµπουν το 33% των 
παγκόσµιων εκποµπών Co



Επιχειρηματική διάσταση

Ένας από τους βασικούς στόχους της Building Green Expo 2016 είναι να παρουσιάσει τους τρόπους 
με τους οποίους οι βασικοί τομείς δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη, μπορούν να έχουν εφαρμογή μέσα 
στα παρακάτω πλαίσια:

Προφίλ έκθεσης

Δόμηση
0 energy buildings

Passive House
Active House

Δημόσια Κτίρια
Δήμοι

Νομαρχιακές Κοινότητες
Τεχνικές Υπηρεσίες

Εμπορικά κτίρια
Νοσοκομεία

Κτίρια Γραφείων
Εμπορικά Κέντρα

Smart Cities
Μεταφορές 

Οχήματα χαμηλής 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

Συστήματα στάθμευσης

Τουρισμός
Ξενοδοχεία

Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Οικοτουρισμός 

Τουριστικές υποδομές & υπηρεσίες

Περιβάλλον
Ανακύκλωση 

Διαχείριση αποβλήτων 
Διαχείριση νερού 

 

Πιστοποιήσεις
Πρότυπα

Επιχειρηματικότητα 
Ενεργειακά Πρότυπα 

Ανάλυση κύκλου ζωής

Ενεργειακή
Ανακαίνιση

Ενεργειακή αναβάθμιση 
Χρόνος Ζωής

Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Χρηματοδότηση

Net Metering

Eυ ζην
Βελτίωση συνθηκών

εργασίας και ζωής

Εκθέτες

Στη φετινή έκθεση θα παρουσια-
στούν νέες τεχνολογίες, πιο 
αποδοτικά προϊόντα και ολοκλη-
ρωμένες λύσεις από τις μεγα-
λύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.
Επαγγελματίες από το χώρο της 
δόμησης, της ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και της σκίασης θα έχουν τη 
δυνατότητα να προβληθούν, 
να έρθουν σε άμεση επαφή 
με το κοινό αλλά και να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες 
για επιχειρηματικές ενέργειες 
που παρέχει η δομή της έκθεσης.

H  Building Green Expo 2016 προ-
σφέρει στους επισκέπτες της τη 
δυνατότητα να δουν από κοντά και 
να ενημερωθούν για τις εξελίξεις 
σχετικά με τις τεχνολογίες εξοικο-
νόμησης ενέργειας, τις ΑΠΕ και 
τις εφαρμογές συστημάτων για το 
περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Επισκέπτες

Η Building Green Expo 2016 
απευθύνεται σε ένα μεγάλο 
αριθμό κοινού που περιλαμβάνει 
επαγγελματίες και ιδιώτες οι 
οποίοι αναζητούν τρόπους, εργα-
λεία, μέσα και συνεργάτες για 
την κατασκευή, αναβάθμιση και 
ανακαίνιση κτιρίων, την ενερ-
γειακή διαχείριση και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, δίνοντάς τους 
άμεση πρόσβαση σε προϊόντα, 
εταιρίες και υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, την έκθεση 
αναμένεται να επισκεφτούν:
• Αρχιτέκτονες
• Πολιτικοί Μηχανικοί
• Βιομηχανικοί Σχεδιαστές 
• Ενεργειακοί Επιθεωρητές
• Εργολάβοι
• Κατασκευαστές
• Έμποροι Δομικών Υλικών
• Επιχειρήσεις
• Ιδιοκτήτες Ακινήτων (οικιστικών 
& επαγγελματικών)
• Σύμβουλοι Διαχείρισης
• Διαχειριστές Εγκαταστάσεων
• Ιδιώτες - Ενδιαφερόμενοι 
Επενδυτές
• Επιχειρηματίες Ξενοδοχειακού 
& Τουριστικού Κλάδου
• Τράπεζες
• Κτηματομεσίτες

ΠΡΟΦΙλ ΣΥμμΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

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

70%

20%
10%

ΑΠΕ
Βιομάζα 

Αιολική ενέργεια 
Ηλιακή ενέργεια 

Υδραυλική ενέργεια 
Γεωθερμική ενέργεια 



Γιατί να συμμετέχετε ως εκθέτης

Η 14χρονη επιτυχημένη εκθεσιακή πορεία της Building Green Expo, 
την καθιστά ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για τη δημιουργία 
και διατήρηση των επαγγελματικών σχέσεων των συμμετεχόντων της 
με τους υπάρχοντες ή τους εν δυνάμει πελάτες τους. Η Building Green 
Expo 2016 είναι ο χώρος όπου ο αγοραστής, ο πωλητής και το προϊόν 
μπορούν να συνυπάρξουν και για αυτό αποτελεί το πιο ισχυρό εργαλείο 
για την αποτελεσματική και επιχειρηματική ανάπτυξη των εταιριών που 
συμμετέχουν.

1

2

3

4

Επικοινωνήστε με στοχευμένους αγοραστές!

Διευρύνετε το πελατολόγιό σας!

Παρουσιάστε τα προϊόντα σας και πραγματοποιήστε 
εμπορικές συναλλαγές!

Ενισχύστε την αναγνωρισιμότητα της εταιρίας σας!

Στοχευμένη προβολή!

Στη Building Green Expo 2016 η προσέγγιση του 
κοινού είναι πολύ πιο εξειδικευμένη και στοχευμένη 
καθώς απευθύνεται σε συγκεκριμένους κλάδους 
επαγγελματιών και επομένως η σχέση κόστους - 
απόδοσης είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική 
από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα επικοινωνίας, 
πωλήσεων και marketing.

Αύξηση επιχειρηματικών επαφών!

H Building Green Expo 2016 αποσκοπεί πρωτίστως 
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευέλικτου 
και ευπροσάρμοστου και άρα εξαιρετικά ευνοϊκού 
για την αύξηση του αριθμού των επιχειρηματικών 
επαφών για κάθε έναν από τους εκθέτες της.
Με τη βοήθεια της ανεπτυγμένης βάσης δεδομένων 
μας αλλά και του προγραμματισμού μας, είμαστε σε 
θέση να ικανοποιήσουμε πλήρως τις απαιτήσεις των 
πελατών και των προμηθευτών μας.

Άμεση επικοινωνία!

Η Building Green Expo 2016 παρέχει τη δυνατότητα της 
άμεσης επικοινωνίας, μέσα από B2B ενέργειες.
Ο επισκέπτης μπορεί να θέτει ερωτήσεις, να ζητά 
επιπρόσθετες πληροφορίες αλλά και να διαφωνεί.
Ο εκθέτης, με τη σειρά του, μπορεί να δίνει αλλά και 
να παίρνει πληροφορίες. Επιπλέον, ο επισκέπτης 
έχει τη δυνατότητα να δει, να αγγίξει και να έχει μία 
ολοκληρωμένη άποψη για τα προϊόντα των εκθετών.
Κατά συνέπεια, στις 4 ημέρες διάρκειας της Build-
ing Green Expo 2016 μπορείτε να επιτύχετε πολύ πιο 
σημαντικά αποτελέσματα από αυτά που σας προσφέρουν 
οι υπόλοιπες προωθητικές μέθοδοι σε διάρκεια μηνών.

Ενίσχυση εταιρικής εικόνας! 

Ο επισκέπτης της Building Green Expo 2016 είναι 
ένας πολύ πιο ενεργός πελάτης από τους παθητικούς 
παραλήπτες της διαφημιστικής σας καμπάνιας.
Κάνει μία συνειδητή επιλογή με το να επισκεφτεί την 
έκθεση και για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης δεν ασκείται κανενός είδους πίεση ούτε προς 
τους αγοραστές αλλά ούτε και προς τους πωλητές, 
γεγονός που κάνει την επικοινωνία πολύ πιο ευχάριστη 
και αποδοτική.
Επιπλέον μέσα από τα προγράμματα παράλληλων 
εκδηλώσεων της έκθεσης, μπορείτε να παρουσιάσετε 
ευρέως το προφίλ της εταιρίας σας, ενισχύοντας ακόμη 
περισσότερο την εικόνα της.



Δομικά υλικά

Ενεργειακό Κέλυφος
Θερμοπρόσοψη
Μόνωση οροφής
Oικολογικά Χρώματα
Πράσινες Στέγες / Δώματα / Οροφές 
Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης
Ενεργειακά Κουφώματα
Ενεργειακά Κρύσταλλα
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EXPO - CONFERENCE

SUSTAINABLE 

BUILDING 

IN PRACTICE

Περίπτερο Ελεύθερης Δομής (Ίχνος Εδάφους). Δεν περιλαμβάνεται εξοπλισμός και μοκέτα.

Περίπτερο Δομής Αλουμινίου Τύπου Classic
Περίπτερο Δομής Αλουμινίου 2,5m. Ύψος με μπεζ πανό μελαμίνης
• μοκέτα • 1 επιγραφή με τα στοιχεία του εκθέτη
• 1 spot των 100watt ανά 3τμ • 1 πρίζα

Δηλώστε συμμετοχή σήμερα

Δομικά συστήματα

Προκατασκευασμένα 
Ξύλινα
Μεταλλικά

Εξοπλισμοί εσωτερικών 
& εξωτερικών χώρων

Εσωτερικά χωρίσματα 
Εσωτερικές πόρτες 
Εσωτερική σκίαση 
Μοκέτες

Οχήματα χαμηλής 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
Ηλεκτρικά Ποδήλατα / Σκούτερ
Συστήματα στάθμευσης
Σημεία ανεφοδιασμού 
Αεριοκίνηση

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Διαχείριση Νερού 
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Διαχείριση Aποβλήτων

Σκίαση & Εξοικονόμηση
ενέργειας

Εξωτερική σκίαση
Συστήματα σκίασης 
Τεχνικά υφάσματα 
Αυτοματισμοί - Μετερεωλογικοί Σταθμοί
Αντιηλιακές Μεμβράνες

Smart buildings

BMS
Access control
Metering

Συστήματα Πιστοποίησης,
Υπηρεσίες βιοκλιματικού σχεδιασμού

Συστήματα πιστοποίησης  
Ενεργειακός Σχεδιασμός
Βιοκλιματικό Κτίριο 
Ποιότητα Εσωτερικού Χώρου

Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

Αιολική ενέργεια
Φωτοβολταϊκά
Ηλιακή ενέργεια
Γεωθερμική ενέργεια
Βιοκαύσιμο
Βιοαέριο

Φωτισμός

Λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης
LED
Αισθητήρες 

Θέρμανση / Ψύξη / Εξαερισμός / 
Κλιματισμός

Εφαρμογές Αερίου
Αντλίες Θερμότητας
Κλιματιστικά - Inverter
Θερμοστάτες - Θερμοστατικοί διακόπτες
Ηλιοθερμικά πεδία
Ενδοδαπέδια - Επιτοίχια Θέρμανση
Boiler-Gas Boiler



Παράλληλες εκδηλώσεις Διαφημιστική Προβολή

Η εκτενής διαφημιστική καμπάνια για την 
προβολή της έκθεσης και του συνεδρίου,
θα υποστηρίζεται από όλα τα σύγχρονα μέσα 
τα οποία έχει στη διάθεσή της η Building Green 
Expo 2016 και περιλαμβάνει:

ΔΗΛΩΣΤΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΗΜΕΡΑ

BUILDING GREEN EXPO 2016 
 
Η ευκαιρία να συναντήσετε 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται 
πραγματικά να συνεργαστούν
μαζί σας!

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
SHAPE EXPO MANAGEMENT, 
ΚΡΗΤΗΣ 13, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 
ΑΘΗΝΑ
Τ. 2102723628, 2102718583
F. 2102798487
www.buildinggreenexpo.gr

Eco Building Conference

Οι έως τώρα παράλληλες, επιτυχημένες δράσεις 
συνεδρίων, ημερίδων και παρουσιάσεων της Building 
Green Expo, έχουν προδιαγράψει τις εξελίξεις στη 
χώρα μας και έχουν συμβάλει θετικά στην ενημέρωση 
- εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου.

Παράλληλα με την εμπορική έκθεση, οι επισκέπτες 
μπορούν να συμμετέχουν και στις εργασίες του 
συνεδρίου Eco Βuilding Conference, στο οποίο θα 
συζητηθούν οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και 
αναπτύσσονται στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
πλαίσιο, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική έρευνα 
και την εφαρμογή πολιτικών σε σχέση με τη βιώσιμη και 
αειφόρα ανάπτυξη των πόλεων.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Το πλαίσιο της έκθεσης Building Green Expo 
και του συνεδρίου Eco Building Conference, θα 
συμπληρώσουν όπως κάθε χρόνο, μία σειρά από 
επαγγελματικές, πολυεπίπεδες και διαδραστικές 
Παράλληλες Εκδηλώσεις και Workshops.

Ωράριο λειτουργίας:
Πέμπτη - Κυριακή: 10:00 - 20:00

WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR

Αποστολή  direct mail (newsletter) σε μία βάση 15.000 
subscribers.

Παρουσίαση στο Building Green Magazine που θα καλύπτει 
όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την έκθεση και τους 
συνεργάτες της.

Web advertising μέσα από την ηλεκτρονική έκδοση 
του περιοδικού Building Green Magazine 
www.buildinggreen.gr, εξασφαλίζοντας  τη δυνατότητα 
ανανέωσης της λίστας των συνδρομητών της σελίδας 
με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των επισκεπτών 
της έκθεσης.

Προβολή στα social media μέσα από τις επίσημες σελίδες 
του περιοδικού Building Green Magazine, στο Facebook, 
το Twitter και το Linkedin.

Αποστολή Δελτίων Τύπου στις οικονομικές εφημερίδες, 
τον ειδικό τύπο και τον τύπο σχετικά με τον τουρισμό.

TV spot το οποίο θα προβάλλεται για μία περίοδο 10 ημερών 
πριν από την έκθεση.

Banners σε εξωτερικούς χώρους 2 μήνες πριν από τη 
διοργάνωση.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 500€
Προβολή λογοτύπου :
• Στο ηλεκτρονικό και έντυπο πρόγραμμα.
• Στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.
• Στο banner των ομιλητών.

Η πρόσβαση στο METROPOLITAN EXPO είναι πολύ εύκολη, τόσο με Metro και λεωφορείο, όσο και με αεροπλάνο και αυτοκίνητο.
Βρίσκεται στο τέλος της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, μόλις 2km μετά από τα κτίρια του και λίγα λεπτά από τον σταθμό του Metro 
και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ
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Expo - Technical Seminars
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Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
Ελευθέριος Βενιζέλος - Σπάτα
Τηλ. 210 3542900
Parking: 2 χώροι στάθμευσης, συνολικής 
έκτασης 100.000 τ.μ. με πεζοδρόμια, 
διαβάσεις πεζών, νησίδες πράσινου, χωρίς 
χρέωση.

Airport
Retail Park

Metro & Suburban
Railway Station

To Athens

To Exhibition Centre

PA

PB

Exhibition Centre
Shuttle Bus station
opposite exit 2 of
Arrivals’ level

Hotel

El. Venizelos Airport


