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ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ DOMICATEC
Μετά την επιτυχημένη, κατά κοινή ομολογία εκθετών και κοινού,
διεξαγωγή της τελευταίας διοργάνωσης, η Τ- ΕΧΡΟ ανακοινώνει την
DOMICATEC του 2014, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 11
Μαΐου 2014 στο ΜΕΤROPOLITAN EXPO, στο μεγαλύτερο και πλέον
σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδας.
Η DOMICATEC βρίσκεται ήδη σε κύκλο ανανέωσης και ανασύνταξης
προς όφελος των εκθετών της, αλλά και του μεγάλου και δυναμικού
κλάδου που εκπροσωπεί. Σχεδιάζεται και οργανώνεται με στόχο την
αποδοτικότερη και πλέον επιτυχημένη συμμετοχή της εταιρείας σας σε
αυτή, αλλά και την πληρέστερη αποτύπωση του κλάδου των κατασκευών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΑΖΙ
Ακολουθώντας την επιτυχημένη τακτική της προηγούμενης
διοργάνωσης, η DOMICATEC θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα
και στον ίδιο χώρο με τη συγγενή τεχνική έκθεση ELECTROΤΕC
& Σαλόνι Φωτισμού, μια έκθεση θεσμό για τον κλάδο της.
Παράλληλα, σε διαφορετικές αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου
θα λειτουργούν επίσης οι ΜΕDWOOD – Διεθνής Έκθεση
υλικών επιπλοποιίας, δομικών υλικών ξύλου, ημιέτοιμων
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. Επίσης, θα προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις, καινοτόμες προτάσεις καθώς και
νέες τάσεις ανταγωνιστικής ανάπτυξης, κατασκευής και
ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων και όχι μόνο.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ιδιαίτερη έμφαση, τόσο μέσα από την επικοινωνία της έκθεσης,
όσο και μέσα από την ίδια την έκθεση, θα δοθεί στους τομείς της
εξοικονόμησης ενέργειας και της οικολογικής δόμησης καθώς
και στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Το διευρυμένο
πεδίο εφαρμογής του και οι ευνοϊκότεροι όροι που προσφέρει πλέον
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
μεγιστοποιούν τα οφέλη για τον ιδιώτη που θέλει να ανακαινίσει την
κατοικία του, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό του κόστος.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
DOMICATEC 2013
Η συνύπαρξη της DOMICATEC 2013 με τις συγγενείς τεχνικές
εκθέσεις ECOTEC και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ κατάφερε να αυξήσει
θεαματικά το συνολικό αριθμό και την ποιότητα των επισκεπτών
που ξεπέρασαν τους 20.000 και έδωσαν μια νότα αισιοδοξίας
αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα της αγοράς.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
DOMICATEC 2013

Επαγγελματίες

53.50%

Ιδιώτες

46.50%

Επαγγελματίες
ανά δραστηριότητα %

Αρχιτέκτονες-Μηχανικοί 42%
Έμποροι Δομικών υλικών
και εξοπλισμού κτηρίων 17%
Ξενοδοχεία-Επιχειρήσεις 11%
Τεχνίτες 9%
Εγκαταστάτες δικτύων 8%
Εργαλεία-ΕργολάβοιΜηχανήματα Έργων 7%
Διακοσμητές 4%
Λοιπά 2%

Γιατί να συμμετέχετε
• Με τη δυναμική ανανέωσης και ανασύνταξης
που τη χαρακτηρίζει προσελκύει ολοένα και περισσότερους
εκθέτες και επισκέπτες
• Αποτελεί την πληρέστερη έκθεση στο χώρο των κατασκευών
και έχει τη μεγαλύτερη εμπορική αποτελεσματικότητα
• Πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την έκθεση ηλεκτρολογικού
υλικού και φωτισμού – ELECTROTEC, με την έκθεση υλικών
επιπλοποιίας, δομικών υλικών ξύλου, ημιέτοιμων προϊόντων και
μηχανημάτων – ΜΕDWOOD και με τη ΧΡΩΜΑ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ –
TOOLS κάνοντάς την ακόμα πιο ελκυστική
• Επωφελείται από την υψηλή επισκεψιμότητα, την ποιότητα
και τη συνάφεια των επισκεπτών και των άλλων τριών εκθέσεων
• Υποστηρίζεται από ένα ευρύτατο επικοινωνιακό πρόγραμμα
το οποίο περιλαμβάνει πολύπλευρη και ουσιαστική διαφήμιση
σε κλαδικά έντυπα και στα ΜΜΕ
• Πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο
εκθεσιακό κέντρο

Με ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
• Εδραιώνετε την επιχείρησή σας στην αγορά
• Ενισχύετε την εικόνα και τα εταιρικά σας brands
• Παρουσιάζετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας
στο δυναμικό κοινό επισκεπτών
• Διευρύνετε το πελατολόγιό σας με νέους δυναμικούς πελάτες
• Αφουγκράζεστε τον παλμό και τη δυναμική της αγοράς
• Ενισχύετε τις πωλήσεις σας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
• δομικά υλικά και μηχανημάτα επεξεργασίας τους
• μονωτικά υλικά
• συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
• οικιακά φωτοβολταϊκά
• κουφώματα
• προκατασκευασμένες οικίες
• είδη υγιεινής
• συστήματα θέρμανσης & κλιματισμού
• δάπεδα & επενδύσεις τοίχων
• ηλιακοί συλλέκτες
• εργαλεία
• αυτοματισμοί
• τεχνικές - κατασκευαστικές εταιρείες

Την έκθεση επισκέπτονται
• έμποροι δομικών υλικών και εξοπλισμού κτηρίων
• τεχνικές εταιρείες
• εργολάβοι
• μηχανικοί
• αρχιτέκτονες
• διακοσμητές
• γραφεία μελετών
• εγκαταστάτες δικτύων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, ειδικοί καυστήρων,
συστημάτων ασφαλείας και ανελκυστήρων)
• επαγγελματίες και τεχνίτες πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, αλουμινίου και γυαλιού
• οικοδόμοι
• ελαιοχρωματιστές
• ιδιώτες

Παράλληλες εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο της DOMICATEC, όσες εταιρείες το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν τα εταιρικά τους event σε ειδικά διαμορφωμένο ανοικτό χώρο της έκθεσης.
Επίσης η διοργανώτρια εταιρεία από την πλευρά της θα διοργανώσει ημερίδες με ειδικά θέματα
του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, σε συνεργασία με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς,
επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς που την υποστηρίζουν.

Προβολή και προώθηση της έκθεσης
• Διαφημιστικό πρόγραμμα στους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας
• Καταχωρήσεις και ένθετα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο
• Καταχωρήσεις και ένθετα στα κλαδικά περιοδικά
• Αποστολή έντυπων και ηλεκτρονικών προσκλήσεων
• Αποστολές δελτίων τύπου, ηλεκτρονικών newsletters με τα νέα της έκθεσης και SMS
• Σχεδιασμός ειδικού πακέτου προώθησης της συμμετοχής του κάθε εκθέτη (οδηγός
marketing)
• Προβολή και προώθηση της έκθεσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media)

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στην έκθεση
Περίπτερο Ελεύθερης Δομής (Ίχνος Εδάφους)
Δεν περιλαμβάνεται εξοπλισμός και μοκέτα

Περίπτερο Δομής Αλουμινίου Τύπου Classic

Περίπτερο δομής Αλουμινίου 2,5 m. ύψος με πανό μελαμίνης
• Μοκέτα
• 1 επιγραφή με την επωνυμία του εκθέτη
• 1 spot των 100 watt ανά 3m2
• 1 πρίζα

Γενικές πληροφορίες
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Πέμπτη έως Κυριακή: 10:00-21:00
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το Metropolitan Expo, αποτελεί το μεγαλύτερο και πλέον λειτουργικό χώρο εκθέσεων,
συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα.
Οι εντυπωσιακοί στεγασμένοι χώροι, οι υποδομές, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις καθώς
και οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου συντελούν σε μία άρτια οργάνωση που εγγυάται τα
καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τους εκθέτες όσο και για τους επισκέπτες.
Υποδομές & Υπηρεσίες
• 2 Εστιατόρια
• 2 Χώροι στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 100.000 m2
• 2 Χώροι συνεδρίων 600 και 300 ατόμων
• Πούλμαν σύνδεσης με το αεροδρόμιο, Μετρό και Προαστιακό

www.domicatec.gr
domicatec.exhibition

Λεωφ. Ανθούσας 4, 15351 Παλλήνη,
Τηλ.: 210 6857046, www.texpo.gr

www.metropolitanexpo.gr

