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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ:  
ΕΔΩ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ  
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η τεράστια επιτυχία της περσινής διοργάνωσης κατέστησε σα-
φές πως η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ είναι το απόλυτο σημείο συνά-
ντησης του κατασκευαστικού και οικοδομικού κλάδου.

Στις 19-22 Οκτωβρίου, στο Metropolitan Expo, η έκθεση ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΗ, με κινητήριο δύναμη την ανάκαμψη του κλάδου, το έντονο 
ενδιαφέρον των επαγγελματιών και τη διαρκή ανάγκη για την 
παρουσίαση νέων προϊόντων και τεχνολογιών, ανοίγει και πάλι 
τις πύλες της. Κύριοι στόχοι της η επιχειρηματική δικτύωση και 
ανάπτυξη, η εξωστρέφεια των εταιρειών και η ανάδειξη της 
χώρας ως το εμπορικό κέντρο του κλάδου στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ είναι η πλατφόρμα που ενθαρρύνει την 
επιχειρηματικότητα, που προσφέρει σύγχρονα εργαλεία στον 
κάθε επαγγελματία που αναζητά λύσεις και τεχνογνωσία, που 
δημιουργεί ευκαιρίες για πρόοδο.

Στο μεγαλύτερο γεγονός του οικοδομικού και του κατασκευ-
αστικού κλάδου δεν θα λείπει κανείς, γιατί στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
κτίζεται το μέλλον.

ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ 
ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Οι εξελίξεις στον χώρο του οικοδομικού και του κατασκευα-
στικού κλάδου είναι συνεχείς. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
και πρακτικών, η ανάγκη των εταιρειών να παρουσιάσουν νέες 
καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά, καθώς και η 
αυξανόμενη ανάγκη των επαγγελματιών να ενημερωθούν για 
κάθε πτυχή και στάδιο του τομέα, καθιστά έντονη την απαίτη-
ση για ένα σημείο συνάντησης όπου όλοι αυτοί οι παράγοντες 
συγκλίνουν.

Επιπρόσθετα, η συνέχιση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και 
το 2023, οι σύγχρονες εξελίξεις και η ανακοίνωση νέων μεγά-
λων δημόσιων και ιδιωτικών έργων αναδεικνύουν σημαντικούς 
τομείς του κλάδου, όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα 
τα παραπάνω καθιστούν την έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ ένα σπουδαίο 
κέντρο τεχνογνωσίας και το ιδανικό σημείο για την ανάπτυξη 
υψηλού επιπέδου επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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ΕΚΘΕΤΕΣ  
ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Η σύγχρονη δόμηση και οι κατασκευές απαιτούν την 
εφαρμογή πολλών διαφορετικών τεχνικών και προϊό-
ντων, γεγονός που επιβάλλει την σφαιρική γνώση του 
κλάδου. Για αυτόν τον λόγο, η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ συ-
γκεντρώνει κάθε πτυχή της οικοδομικής δραστηριότη-
τας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον 
απαιτητικό επαγγελματία, που θέλει να έχει τον έλεγχο 
σε κάθε στάδιο της εργασίας του.

Αναδεικνύοντας τις λύσεις του μέλλοντος, η έκθεση ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΗ παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο φάσμα προ-
ϊόντων, υλικών, συστημάτων και υπηρεσιών δόμησης, 
ανακαίνισης, διαχείρισης και λειτουργίας κτηρίων, για 
ιδιωτική, επαγγελματική ή δημόσια χρήση.

Παρουσιάζοντας καινοτόμες τεχνικές και νέες τεχνολο-
γίες σε υπηρεσίες και δομικά υλικά, η έκθεση πρωτοπο-
ρεί στην αναβάθμιση του κατασκευαστικού κλάδου και 
αποτελεί ένα διεθνές σημείο ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
και ανάπτυξης.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ 
* Η έκθεση είναι το σπουδαιότερο σημείο συνάντησης για 
τον οικοδομικό και τον κατασκευαστικό κλάδο, παρουσι-
άζοντας όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

* Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ είναι η μοναδική έκθεση στη Ελλάδα που 
είναι εξειδικευμένη στον κλάδο των κατασκευών και της 
οικοδομής. 

* Η έκθεση αποτελεί πόλο έλξης για αρχιτέκτονες, μηχα-
νικούς, τεχνικά – μελετητικά γραφεία, εμπόρους δομικών 
υλικών, χρωματοπωλεία και διακοσμητές. Με τη συμμε-
τοχή σας στην έκθεση έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε 
τους επαγγελματίες που μελετούν και επιμελούνται τα 
έργα.

* Οι εξειδικευμένες εκδηλώσεις από φορείς και κατα-
ξιωμένους επαγγελματίες που θα πραγματοποιηθούν 
παράλληλα με την έκθεση προσφέρουν εξαιρετική ενη-
μέρωση και εκπαίδευση πάνω στις νέες τάσεις και τις 
νέες τεχνολογίες.

* Η αυξανόμενη προσέλευση διεθνών εταιρειών και αγο-
ραστών από τις χώρες της ευρύτερης περιοχής δίνει την 
ευκαιρία για αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας 
και της εξωστρέφειας.





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
H έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα της 
σύγχρονης εποχής και στην ανάγκη των ελληνικών ετερειών για 
εξωστρέφεια, επενδύει στον διεθνή χαρακτήρα της και στο ρόλο 
της ως ιδανική πλατφόρμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση διευρύνει το ήδη επιτυχημένο Πρόγραμ-
μα Φιλοξενίας Ξένων Αγοραστών (Hosted Buyers Programme), με το 
οποίο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες 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 ΟΙΚΟΔΟΜΗ γίνονται μέρος ενός δι-
εθνούς 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 ΟΙΚΟΔΟΜΗ θα φιλοξενήσει αγο-
ραστές από τουλάχιστον 20 χώρες, προσφέροντας έτσι μια ποικιλία 
γεωγραφικής ανάπτυξης και αγορών.

ΜΙΑ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ αποτελεί την επαγγελματική έκθεση του κα-
τασκευαστικού και του οικοδομικού κλάδου της χώρας, προσανατο-
λισμένη στους επαγγελματίες και στην εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων.

Συγκεντρώνοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο κοινό από μηχανικούς, 
αρχιτέκτονες, εργολάβους, επαγγελματίες τεχνίτες, καθώς και στε-
λέχη ελληνικών και διεθνών κατασκευαστικών εταιρειών, η έκθεση 
είναι το σημείο συνάντησης ολόκληρης της αγοράς.

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.
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