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Μεγάλη η επιτυχία της πρώτης έκθεσης ΕΞΥΠΝΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
η οποία πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβριο 2013
στο εκθεσιακό HelexpoPalace στο Μαρούσι.
Με την συµµετοχή δεκάδων µεγάλων
και αξιόλογων εταιρειών του κλάδου και µε
περισσότερους από 12.000 επισκέπτες η έκθεση πέτυχε τους στόχους της και η ποιότητα και
το άµεσο αγοραστικό ενδιαφέρον των επισκεπτών έκανε πραγµατικά τη διαφορά.
Το µεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών και
ο άριστος επαγγελµατισµός των εκθετών είχαν
σαν αποτέλεσµα να γίνουν πολλές και σηµαντικές εµπορικές συναλλαγές.
Η έκθεση µε άρτια οργάνωση, µεγάλο,
πολυποίκιλο και στοχευµένο πρόγραµµα
διαφηµίσεων καθώς και οι εκθέτες µε τα προϊόντα τους απέσπασαν τις καλλίτερες κριτικές όλης
της αγοράς.

Η Έκθεση
Η 2η Έκθεση ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θα πραγµατοποιηθεί 26-29 Σεπτεµβρίου 2014
στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC , Παιανίας.
Απόλυτα στοχευµένη και ανανεωµένη η Έκθεση θα καλύψει:
q Τις πλέον σύγχρονες και ολοκληρωµένες τεχνολογίες
για φθηνή θέρµανση και εξοικονόµηση ενέργειας
qÁÐÎÒÅ½ÍÅÉÍ»ÅÕÅÍÁÌÌÁËÒÉË»ÕÒÅÖÍÎÌÎÇÉË»ÕÅÆÁÐÎÇ»Õ
για τη θέρµανση κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων
qÁÁÐÎ×ÑÉÑÅÉÅÅÊÅÉÄÉËÅ×»ÍÎÒÐ¾Î όλες τις
σύγχρονες ενεργειακές µεθόδους χαµηλής κατανάλωσης
ενέργειας
qÁÄÏÑÅÉÌÀÑÅÉÕ για ουσιαστική εξοικονόµηση ενέργειας
qÁÐÎÑÆ»ÐÅÉÅÑÁÎÉËÎÍÎÉËÎÆ»ÌÈ στους
επισκέπτες και υψηλή επισκεψιµότητα στους εκθέτες.

Ο ∆ΙΚΟΣ ΣΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΓΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Οι Εκθέτες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Στην Έκθεση συµµετέχουν εταιρίες παραγωγής, εµπορίας και αντιπροσώπευσης συστηµάτων έξυπνης θέρµανσης
και εξοικονόµησης ενέργειας

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Αντλίες θερµότητας

Υγραέριο

Ψύξη, θέρµανση

Υπέρυθρη θέρµανση

Φυσικό αέριο

Ηλιακά συστήµατα

Ενεργειακά τζάκια

Αυτοµατισµοί και παρελκόµενα

Ηλιακοί θερµοσίφωνες

Επιτοίχιοι λέβητες
Λέβητες συµπύκνωσης

Ενεργειακά κουφώµατα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λέβητες βιοµάζας

Θερµοµονωτικά κουφώµατα
αλουµινίου

Λέβητες pellet

Φωτοβολταϊκά συστήµατα

Μόνωση, θερµοµόνωση

Καλοριφέρ λαδιού

Συστήµατα Γεωθερµίας

Ενεργειακοί υαλοπίνακες

Ενδοδαπέδια θέρµανση

Αυτοµατισµοί

Λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης
Φωτισµός Led

Μεγάλη επιτυχία
& χιλιάδες επισκέπτες στην Έκθεση
ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ‘13

Οι Επισκέπτες
Την Έκθεση ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ επισκέπτονται όλοι όσοι ενδιαφέρονται
για συστήµατα θέρµανσης και ενεργειακά συστήµατα που µειώνουν το κόστος κατανάλωσης .
Οι τελικοί καταναλωτές αλλά και επαγγελµατίες όλων των κλάδων της αγοράς αποτελούν την καρδιά των
επισκεπτών της Έκθεσης.
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2014
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΤΩΝ
Σε όλους τους εκθέτες προσφέρεται δωρεάν
στον Κατάλογο Εκθετών η καταχώρηση του
εταιρικού τους προφίλ στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Επιπλέον οι εκθέτες µπορούν να επιλέξουν από το
Πρόγραµµα Προβολής Εκθετών:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Στην Έκθεση ΕΞΥΠΝΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ο θεσµός της
χορηγίας δίνει στον εκθέτη τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει
ένα µοναδικό όχηµα προβολής σε όλη τη διάρκεια
προετοιµασίας και λειτουργίας της έκθεσης, να ενισχύσει
το εταιρικό του προφίλ και να διαφοροποιηθεί από τους
ανταγωνιστές του.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
Οι εκθέτες που επιθυµούν µπορούν να έχουν τη δική τους
τετράχρωµη διαφηµιστική σελίδα στο Κατάλογο Εκθετών.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ενοικίαση χώρου προβολής
εκθεµάτων στον προαύλιο χώρο της Έκθεσης, δίνει τη
δυνατότητα στους εκθέτες να προβάλλουν µε πολύ
ξεχωριστό τρόπο µεγάλα εκθέµατα και να παρουσιάσουν
τις εφαρµογές των προϊόντων τους στην πράξη.
FLEX DISPLAYS & BANNERS ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σε επιλεγµένα σηµεία προβολής
αναρτώνται FlexDisplays µε τη διαφήµιση του εκθέτη.
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ &
WORKSHOPS Οι εκθέτες µπορούν να επιλέξουν την
πραγµατοποίηση της δικής τους εταιρικής εκδήλωση ή του
δικού τους Workshop στη διάρκεια της έκθεσης.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Με στόχο την υψηλή επισκεψιµότητα, η ΕΞΥΠΝΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
προβάλλεται δυναµικά σε πολλά
διαφηµιστικά µέσα:
ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ µε πολλά
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ σε ανάλογα
επαγγελµατικά περιοδικά
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ NEWSLETTER
κάθε εβδοµάδα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και
επαγγελµατίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ από
το GOOGLE και το FACEBOOK σε πολλά και
διαφορετικά sites
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην αγορά,
περίπου 100.000 προσκλήσεων, από τους
διοργανωτές και τους εκθέτες
∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Door to Door και σε
επιλεγµένους σταθµούς του µετρό
ΑΝΑΡΤΗΣΗ στο site του κάθε εκθέτη banner
της διοργάνωσης το οποίο θα αναγράφει τη
λέξη ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ και µε αυτόµατο link
στο site της έκθεσης για την ενηµέρωση της αγοράς
και του κοινού για την συµµετοχή σας.
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του site των
διοργανωτών για τη πορεία της έκθεσης.

Η υψηλή επισκεψιµότητα της έκθεσης, δίνει τη δυνατότητα
στους εκθέτες να ενηµερώσουν αλλά και να προβληθούν
σε χιλιάδες επισκέπτες, επιλέγοντας την έκθεση για την
πραγµατοποίηση της εταιρικής τους εκδήλωσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Tηλ.: +30 210 61 41 164, 210 61 41 223, Fax: + 30 210 80 24 267,
e-mail: info@leaderexpo.gr, website: www.leaderexpo.gr

