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Παράλληλα µε

Η διεθνούς φήµης Aquatherm
έρχεται για πρώτη φορά
στην Αθήνα
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Η Aquatherm έρχεται για πρώτη φορά
στην Αθήνα και συνιστά µία από τις πιο εξειδικευµένες
εκθέσεις για τους κλάδους της οικιακής & βιοµηχανικής
θέρµανσης, κλιµατισµού & εξαερισµού, ύδρευσης &
αποχέτευσης και εξοπλισµού για εγκαταστάσεις σε σπα,
σάουνες και πισίνες.
Η διεθνής επαγγελµατική έκθεση θα πραγµατοποιηθεί
στις 2-5 Μαρτίου 2017, παράλληλα µε τη µεγαλύτερη έκθεση δόµησης
και κατασκευών, Infacoma στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο
Helexpo στο Μαρούσι, µε διοργανώτριες εταιρείες
την ΔΕΘ HELEXPO και την Be-Best.
Στόχος της έκθεσης είναι
να επικεντρώσει το
ενδιαφέρον των επαγγελµατιών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο κλάδος της θέρµανσης, του
κλιµατισµού και των τεχνολογιών νερού
(HVAC βιοµηχανία) γνωρίζουν ολοένα και
περισσότερη ανάπτυξη, δεδοµένου ότι οι
εναλλακτικές πηγές ενέργειας κερδίζουν
συνεχώς έδαφος επικρατώντας στις προτιµήσεις
του κοινού.

Γιατί Aquatherm Athens
Η Aquatherm της αυστριακής θυγατρικής του
εκθεσιακού κολοσσού Reed Exhibitions έχει ισχυρή
παρουσία εδώ και 12 χρόνια µε εκπροσώπηση
σε 14 χώρες ( Ρωσία, Τσεχία, Αζερµπαϊτζάν, Ουκρανία,
Αυστρία, Πολωνία, Βουλγαρία κ.ά).
Αυτή τη στιγµή είναι µακράν το πιο σηµαντικό σηµείο
συνάντησης διεθνώς για επαγγελµατίες των κλάδων της
θέρµανσης, της ψύξης, του εξαερισµού, του κλιµατισµού
και των τεχνολογιών νερού.

Δεδοµένων των ολοένα αυξανόµενων αναγκών για τις
εναλλακτικές και οικονοµικές πηγές ενέργειας,
η έκθεση Aquatherm 2017 έρχεται στην Αθήνα
επιδιώκοντας αφενός να παρουσιάσει στους επισκέπτες
όλα τα νέα προϊόντα και τεχνολογίες από τους παραπάνω
τοµείς, αφετέρου να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον
επαγγελµατιών και καταναλωτών από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, κάνοντας την Αθήνα το σηµείο αναφοράς για
την ενέργεια.

Εκθέµατα
- Εναλλακτικές Πηγές
Ενέργειας
Ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας
- Συµβατικές Πηγές Ενέργειας
- Κλιµατισµός και Εξαερισµός
- Τεχνολογίες Νερού
- Θέρµανση - Ψύξη - Κλιµατισµός
- Λέβητες - Καυστήρες - Θερµάστρες

Επικοινωνία
Σύγχρονοι µέθοδοι επικοινωνίας σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο (Βαλκάνια). Στο πλαίσιο της
επικοινωνιακής στρατηγικής της Aquatherm θα
ακολουθήσουν τακτικές στοχευµένης επικοινωνίας,
όπως ακριβώς επιτάσσει το σύγχρονο business to
business marketing.

- Σωληνώσεις
- PELLET, Ξύλο, Φυσικό Αέριο,
- Ηλιακή Ενέργεια - Γεωθερµία
- Βιοκλιµατικός σχεδιασµός
- Ενδοδαπέδια Θέρµανση - Αντλίες Θερµότητας
- Προϊόντα & υπηρεσίες για πισίνες, σπά
& σάουνες
- Παροχή Υπηρεσιών / Οργανισµοί / Φορείς
- Λογισµικό

Google advertising
(στοχευµένη επικοινωνία µέσω των εργαλείων της
Google)
Direct marketing
(αποστολή προσκλήσεων σε έγκυρη λίστα
επαγγελµατιών)

Digital pr
(στρατηγική on line δηµοσίων σχέσεων)

Phone marketing
(τηλεφωνική ενηµέρωση έγκυρης λίστας
επαγγελµατιών)

Social media strategy
(στοχεύοντας στην καρδιά του κοινού στο οποίο
απευθυνόµαστε)

Χρήση διεθνούς δικτύου επισκεπτών της
Reed Exhibitions

Email marketing strategy
(µε την χρήση της αναβαθµισµένης βάσης δεδοµένων
που διαθέτουµε),
Web advertising
(θα ενταχθούν µέσα τα οποία απευθύνονται στο target
group µας)
Media relations
(καταχωρήσεις και παρουσιάσεις από µέσα
κατασκευών, διακόσµησης και αρχιτεκτονικής)

H Aquatherm Athens δίνει τη δυνατότητα σε όλους
τους εκπροσώπους της εν λόγω βιοµηχανίας να
πραγµατοποιήσουν σηµαντικές επαφές που
ενδέχεται να οδηγήσουν σε αξιόλογες συνεργασίες.
Βασικό κοινό επισκεπτών είναι επαγγελµατίες όπως:
έµποροι, µηχανικοί, αρχιτέκτονες, τεχνικές εταιρείες,
ξενοδόχοι, designers αλλά και οι τελικοί
καταναλωτές.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Aquatherm έχει
σηµαντικό υπόβαθρο καθώς από το 2004 έχει

καταφέρει να αποτελεί το σπουδαιότερο σηµείο
συνάντησης για κατασκευαστές και προµηθευτές της
βιοµηχανίας θέρµανσης, εξαερισµού και
κλιµατισµού.
Οι συµµετέχοντες αλλά και οι παραβρισκόµενοι στην
έκθεση, τη θεωρούν συνώνυµη της αξιοπιστίας και
της εγκυρότητας. Άξιο αναφοράς ότι η Aquatherm
αποτελεί πλέον αναγνωρίσιµο διεθνώς εκθεσιακό
brand της αυστριακής θυγατρικής του οµίλου Reed
Exhibitions, ο οποίος είναι ένας από τους
µεγαλύτερους εκθεσιακούς οµίλους παγκοσµίως.

Με την εµπειρία της HELEXPO
και της Be-Best
H ΔΕΘ HELEXPO οργανώτρια της Aquatherm 2017, διαθέτει τεράστια εµπειρία
στην διοργάνωση ανάλογων σε επίπεδο επισκεπτών επαγγελµατικών εκθέσεων
όπως INFACOMA και ENERGYTECH. Αυτό δηµιουργεί προϋποθέσεις
εκµετάλλευσης των διασυνδέσεων µέσω του διεθνούς δικτύου των συνεργατών της.
H Be-Best διοργανώνει ορισµένες από τις πιο επιτυχηµένες εκθέσεις στην Ελληνική
αγορά. Παράλληλα χειρίζεται αποτελεσµατικά την στρατηγική επικοινωνίας µεγάλων
εταιριών και οργανισµών. Η εµπειρία της σε συνδυασµό µε την τεράστια βάση δεδοµένων
(µεταξύ αυτών και της Έκθεσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) αποτελούν εγγύηση για την
επιτυχία της διοργάνωσης.

Ωράριο Λειτουργίας
της έκθεσης
Πέµπτη 2/3: 10:00 -20:00
Παρασκευή 3/3: 10:00 -20:00
Σάββατο 4/3: 10:00 -21:00
Κυριακή 5/3: 10:00 -20:00

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπευθύνων
ΔΕΘ HELEXPO
Κατερίνα Τραπτσιώνη
Τ 2310 291188
F 2310 291658
E aquatherm@helexpo.gr
http://aquatherm.helexpo.gr
Be-Best
Εύη Γκέργκη
Τ 210 26.26.267(εσωτ.11)
F 210 82.50.130
E info@be-best.gr
www.be-best.gr

