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2η Έκθεση

Η πολύ μεγάλη επιτυχία της πρώτης έκθεσης ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, η οποία 
διοργανώθηκε στο Helexpo Palace, σφραγίστηκε με τη συμμετοχή αξιόλογων εταιριών και το άμεσο αγοραστικό 
ενδιαφέρον των δώδεκα χιλιάδων επισκεπτών της.

Η 2η Έκθεση “ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” που θα πραγματοποιηθεί 26-29 Σεπτεμβρίου 
2014 στο MEC Παιανίας, θα κάνει την ουσιαστική διαφορά στην αγορά της θέρμανσης. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη 
σε εκθέτες, πλουσιότερη σε εκθέματα, άριστα οργανωμένη και θα συγκεντρώσει το άμεσο ενδιαφέρον της αγοράς 
 για να την επισκεφθούν ακόμα περισσότερες χιλιάδες επισκεπτών.

Στην έκθεση θα λειτουργήσει
ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
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Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χΩΡΟΣ  
ΓΙΑ ΠΕΤΥχΗΜΕΝΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Η ΈκθεσηΜεγάλη 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 έκθε-

ση πέτυχε τους στόχους της και η ποιότητα και  

το άμεσο αγοραστικό ενδιαφέρον των επισκε-

πτών έκανε πραγματικά τη διαφορά.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών και  

ο άριστος επαγγελματισμός των εκθετών είχαν 

σαν αποτέλεσμα να γίνουν πολλές και σημαντι-

κές εμπορικές συναλλαγές.

Η έκθεση με άρτια οργάνωση, μεγάλο, 

πολυποίκιλο και στοχευμένο πρόγραμμα  

διαφημίσεων καθώς και οι εκθέτες με τα προϊό-

ντα τους απέσπασαν τις καλλίτερες κριτικές όλης 

της αγοράς.

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 καλύ-
ψει:

• Τις πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνολογίες 
για φθηνή θέρμανση και εξοικονόμηση ενέργειας

•	Θα	προτείνει	νέες	εναλλακτικές	τεχνολογικές	εφαρμογές	
για τη θέρμανση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

•	Θα	παρουσιάσει	με	εξειδικευμένο	τρόπο όλες τις 
σύγχρονες ενεργειακές μεθόδους χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας

•	Θα	δώσει	λύσεις για ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας 

•	Θα	προσφέρει	άμεσα	οικονομικά	οφέλη στους 
επισκέπτες και υψηλή επισκεψιμότητα στους εκθέτες.



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

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.

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

Αντλίες θερμότητας

Υπέρυθρη θέρμανση

Ενεργειακά τζάκια

Επιτοίχιοι λέβητες

Λέβητες συμπύκνωσης

Λέβητες βιομάζας

Λέβητες pellet

Καλοριφέρ λαδιού

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Υγραέριο

Φυσικό αέριο 

Αυτοματισμοί και παρελκόμενα
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Ψύξη, θέρμανση

Ηλιακά συστήματα

Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ενεργειακά κουφώματα

Θερμομονωτικά κουφώματα 
αλουμινίου

Μόνωση, θερμομόνωση

Ενεργειακοί υαλοπίνακες

Λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης

Φωτισμός Led

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Συστήματα Γεωθερμίας

Αυτοματισμοί

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 



ΣΥΝΕχΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟβΟΛΗ με πολλά 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑχΩΡΗΣΕΙΣ σε ανάλογα 
επαγγελματικά περιοδικά

ΑΠΟΣΤΟΛΗ χΙΛΙΑΔΩΝ 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

ΤΑχΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην αγορά, 
περίπου 100.000 προσκλήσεων, από τους 
διοργανωτές και τους εκθέτες

ΔΙΑΝΟΜΗ 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.

Προβολή τής ΈκθΈςής

Με στόχο την υψηλή επισκεψιμότητα, η ΕΞΥΠΝΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

προβάλλεται δυναμικά σε πολλά  
διαφημιστικά μέσα:

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.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ  
Οι εκθέτες που επιθυμούν μπορούν να έχουν τη δική τους 
τετράχρωμη διαφημιστική σελίδα στο Κατάλογο Εκθετών. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ χΩΡΟΥ ΠΡΟβΟΛΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ 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.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & 
workshops Οι εκθέτες μπορούν να επιλέξουν την 
πραγματοποίηση της δικής τους εταιρικής εκδήλωση ή του 
δικού τους Workshop στη διάρκεια 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.

Προβολή ΈκθΈτών
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:

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 
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