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Η επαγγελµατική έκθεση
του οικοδοµικού κλάδου
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
Με δεδοµένο το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στην κατασκευαστική αγορά, καθώς µετά από την πολυετή κρίση ο κλάδος
της οικοδοµής ανακάµπτει µε γοργούς ρυθµούς, η έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ θα αποτελέσει το σηµαντικότερο γεγονός
του κατασκευαστικού κλάδου και σπουδαίο σηµείο συνάντησης για όλους τους επαγγελµατίες της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.
Μαζί µε την έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ, στον ίδιο εκθεσιακό χώρο και µε τις ίδιες ηµεροµηνίες, θα πραγµατοποιηθεί και η κλαδική έκθεση
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, που θα συγκεντρώσει το σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας αλουµινίου, γεγονός που καθιστά τη διοργάνωση
ως την απόλυτη πλατφόρµα για διεθνή επιχειρηµατική ανάπτυξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΟΣΟ ΠΟΤΕ
Η ανάγκη των εταιρειών να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην αγορά, σε συνδυασµό µε την επιθυµία
των επαγγελµατιών να ενηµερωθούν για τα νέα του κλάδου, αναδεικνύουν την έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ως ένα σηµαντικό εργαλείο.
Με τη συνέχιση του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021,
καθώς και την εκκίνηση µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών
έργων, ενισχύεται δυναµικά η οικοδοµική και κατασκευαστική
δραστηριότητα της χώρας, όπως αποδεικνύεται και από
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την κατακόρυφη αύξηση των οικοδοµικών αδειών, όσο και
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της επιφάνειας και του όγκου των κατασκευών κατά το διάστηµα
ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ
ΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Ιανουάριος - Οκτώβριος του 2021.
Α∆ΕΙΩΝ

25,9%

ΕΚΘΕΤΕΣ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ

52%

47,6%

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ

Η έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ αναδεικνύει τις λύσεις του µέλλοντος, µέσα από ένα ολοκληρωµένο φάσµα προϊόντων, υλικών, συστηµάτων
και υπηρεσιών δόµησης, ανακαίνισης, διαχείρισης και λειτουργίας κτηρίων για ιδιωτική, επαγγελµατική ή δηµόσια χρήση.
Παρουσιάζοντας καινοτόµες τεχνικές και νέες τεχνολογίες σε υπηρεσίες και δοµικά υλικά, η έκθεση πρωτοπορεί στην αναβάθµιση
του κατασκευαστικού κλάδου και αποτελεί ένα διεθνές σηµείο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και επίτευξης προόδου.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
| Η έκθεση αποτελεί ευκαιρία συνάντησης όλου του κλάδου της οικοδοµής. Η αγορά του κατασκευαστικού κλάδου
θα παρουσιάσει στους επαγγελµατίες ό,τι νέο και καινοτόµο κυκλοφορεί.
| Η ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ είναι η µοναδική έκθεση στη Ελλάδα που είναι πλήρως εξειδικευµένη στον κλάδο των κατασκευών.
| Η έκθεση αποτελεί πόλο έλξης για αρχιτέκτονες, µηχανικούς, τεχνικά - µελετητικά γραφεία και διακοσµητές.
Με τη συµµετοχή σας στην έκθεση έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τους επαγγελµατίες που µελετούν και επιµελούνται τα έργα.
| Οι εξειδικευµένες εκδηλώσεις από φορείς και καταξιωµένους επαγγελµατίες, που θα πραγµατοποιηθούν παράλληλα µε την έκθεση,
προσφέρουν εξαιρετική ενηµέρωση και εκπαίδευση πάνω στις νέες τάσεις και τις νέες τεχνολογίες.
| Η προσέλευση διεθνών εταιρειών και αγοραστών από τις χώρες της ευρύτερης περιοχής δίνει
την ευκαιρία για αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας και της εξωστρέφειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
H έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ, επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά το διεθνή χαρακτήρα της και το ρόλο της ως ιδανική πλατφόρµα για
την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, διευρύνει το ήδη επιτυχηµένο Πρόγραµµα Φιλοξενίας Ξένων
Αγοραστών (Hosted Buyers Programme), µε το οποίο µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες εµπορίας οικοδοµικών
υλικών από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και από άλλες περιοχές υψηλής αγοραστικής σηµασίας,
συµµετέχουν σε Β2Β συναντήσεις µε τους εκθέτες.
Έτσι, οι εκθέτες της έκθεσης ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ γίνονται µέρος ενός διεθνούς επιχειρηµατικού δικτύου, αυξάνουν την εξαγωγική τους
δραστηριότητα και ισχυροποιούν την παρουσία τους στην αγορά εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που τους παρέχει η έκθεση.
Ενισχύοντας την προοπτική της εξωστρέφειας και την επέκταση των εµπορικών δεσµών, η έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ, µε δεδοµένο
το ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί, θα φιλοξενήσει αγοραστές από τουλάχιστον 21 χώρες (Ισραήλ, Αίγυπτος, Λίβανος,
Βουλγαρία, Ιταλία, Ρουµανία, Σαουδική Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ, Σερβία, Τυνησία, Κροατία, Τουρκία,
Ιορδανία, Κύπρος, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γεωργία).
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Η έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ αποτελεί την επαγγελµατική έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας προσανατολισµένη
στους επαγγελµατίες και στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η έκθεση συγκεντρώνει ένα απόλυτα εξειδικευµένο κοινό από µηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολάβους, επαγγελµατίες,
τεχνίτες, αλλά και στελέχη από ελληνικές και διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες.

12%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
| Μηχανικοί/Αρχιτέκτονες/∆ιακοσµητές/Τεχνικά-Μελετητικά γραφεία .... 28%
| Τεχνικές εταιρείες/Κατασκευαστικές εταιρείες/Εργολάβοι ...................... 25%
| Εµπόριο οικοδοµικών υλικών/Χρωµατοπωλεία .......................................... 16%
| Βιοµηχ. αλουµινίου/Κατασκευαστές/Εµπόριο προϊόντων/
Επαγγελµατίες-τεχνίτες αλουµινίου & γυαλιού ............................................ 6%
| Ξενοδοχεία ....................................................................................................... 4%
| Ιδιώτες .............................................................................................................. 4%
| Τεχνίτες (ελαιοχρωµατιστές/τεχνίτες ξύλου/τεχνίτες πέτρας-µάρµαρου/
ηλεκτρολόγοι/υδραυλικοί/ψυκτικοί) ............................................................. 3%
| ΑΠΕ /Ενέργεια/Φωτοβολταϊκά ....................................................................... 2%
| Άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες .............................................................. 12%
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
| Αττική ............................................................................................................. 51%
| Πελοπόννησος ............................................................................................... 10%
| Στερεά Ελλάδα (Εκτός Αττικής) ...................................................................... 9%
| Κρήτη ................................................................................................................ 8%
| Νησιά Αιγαίου .................................................................................................. 6%
| Νησιά Ιονίου .................................................................................................... 5%
| Μακεδονία ........................................................................................................ 4%
| Θεσσαλία .......................................................................................................... 3%
| Εξωτερικό ........................................................................................................ 2%
| Ήπειρος ............................................................................................................ 1%
| Θράκη ............................................................................................................... 1%
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Το ενδιαφέρον των επαγγελµατιών του κλάδου της οικοδοµής και των κατασκευών προσελκύουν οι εξειδικευµένες
παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της έκθεσης ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ.
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.

| Architects Talk by Archisearch.gr
Το επιτυχηµένο συνέδριο για το σύγχρονο design και την αρχιτεκτονική πραγµατοποιείται στην έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ EXPO
σε συνεργασία µε το Archisearch.gr και το Βασίλη Μπαρτζώκα, προσελκύοντας αρχιτέκτονες/αρχιτεκτονικά γραφεία,
πολιτικούς µηχανικούς, κατασκευαστικές εταιρείες, µελετητικά γραφεία και διακοσµητές από όλη την Ελλάδα.
Οι θεµατικές που θα παρουσιαστούν είναι οι εξής:
• Βιωσιµότητα
• Μελλοντικές πόλεις
• Εργασιακός χώρος στο σπίτι

• Αναψυχή
• Το σύγχρονο πρόσωπο των επενδύσεων
• Τα έργα που ξεχώρισαν για το 2019-2021

| Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
Εκδήλωση για τους αρχιτέκτονες, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στην οποία θα αναπτυχθούν ξανά
επίκαιρα θέµατα που αφορούν τον κλάδο.

| Open Space 2022
Το Open Space αποτελείται από workshops και case studies, στα οποία θα παρουσιαστούν λύσεις, προϊόντα και υλικά
για υφιστάµενα και νέα κτήρια από καταξιωµένους φορείς και επαγγελµατίες.

• Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν στα πλαίσια της έκθεσης ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ενηµερώνεται συνεχώς στην επίσηµη
ιστοσελίδα της έκθεσης www.buildexpogreece.com

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN EXPO

To Metropolitan Expo αποτελεί το µεγαλύτερο και ταυτόχρονα το πλέον σύγχρονο και ασφαλές κέντρο εκθέσεων,
συνεδρίων και εκδηλώσεων της Ελλάδας, πληρώντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και προσφέροντας
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10:00 - 19:00
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε τη διοργανώτρια εταιρεία στο τηλ.: 2 111 801 801 ή µε email στο: sales@rota.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Ανθούσας 4, 153 51 Παλλήνη

2 111 801 801

info@rota.gr

www.rota.gr

