Έκθεση DOMICATEC 2014
8-11 Μαΐου 2014 στο METROPOLITAN EXPO
Νέα δυναμική για την πληρέστερη έκθεση δόμησης, ανακαίνισης και
εξοικονόμησης ενέργειας
Μετά την επιτυχία της DOMICATEC 2013, η Τ- ΕΧΡΟ ανακοινώνει τη νέα
διοργάνωση της έκθεσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 11 Μαΐου 2014
στο ΜΕΤROPOLITAN EXPO, στο μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εκθεσιακό
κέντρο της Ελλάδας.
Η έκθεση θα εστιάσει στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και στους τομείς
της εξοικονόμησης ενέργειας και της οικολογικής δόμησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί σε ολοκληρωμένες λύσεις, καινοτόμες προτάσεις καθώς και σε
τάσεις ανταγωνιστικής ανάπτυξης, κατασκευής και ανακαίνισης ξενοδοχειακών
μονάδων και όχι μόνο.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση βρίσκονται μεταξύ των σημαντικότερων
εταιρειών των κλάδων δομικών υλικών & μηχανημάτων επεξεργασίας τους,
μονωτικών υλικών, συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, οικιακών
φωτοβολταϊκών , κουφωμάτων, προκατασκευασμένων οικιών, ειδών υγιεινής,
συστημάτων θέρμανσης & κλιματισμού, δαπέδων & επενδύσεων τοίχων,
ηλιακών συλλεκτών, εργαλείων, αυτοματισμών ενώ θα συμμετάσχουν και
τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες.
Ακολουθώντας την επιτυχημένη τακτική της προηγούμενης διοργάνωσης που
ξεπέρασε τους 200 εκθέτες και τους 20.000 επισκέπτες και με κύριο στόχο την
εξίσου υψηλή και ποιοτική προσέλευση εκθετών και επισκεπτών , η DOMICATEC
θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στον ίδιο χώρο με τη συγγενή έκθεση:


ELECTROΤΕC & Σαλόνι Φωτισμού - Κλαδική έκθεση-θεσμό
ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισμού

Παράλληλα, σε διαφορετικές αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου θα λειτουργούν
επίσης οι:



ΜΕDWOOD - Διεθνής έκθεση υλικών επιπλοποιίας, δομικών υλικών
ξύλου, ημιτονίων προϊόντων και μηχανημάτων και
ΧΡΩΜΑ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-TOOLS

Η συνύπαρξη των 4 αυτών 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.
H έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και έχει την υποστήριξη σημαντικών
επιχειρηματικών, επαγγελματικών και κλαδικών φορέων όπως του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.), του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS), της Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας
(ΕΒΗΕ), της Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδος (ΕΔΙΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης
Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κ.α.
Χορηγοί επικοινωνίας της έκθεσης είναι τα περιοδικά ΔΟΜΕΣ, κτίσμα + αλουμίνιο,
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ & ΚΤΙΡΙΟ – www.4green.gr, aluminium magazine, ECON3, PROFIL
ENERGY, οι ιστοσελίδες www.greekarchitects.gr, www.aluNET.gr,
www.B2Green.gr, www.energypress.gr, www.profilnet.gr, www.thermansipress.gr
η εφημερίδα ο εγκαταστάτης και ο ΣΠΜΕ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση:
www.domicatec.gr
www.facebook.com/domicatec.exhibition

