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AQUATHERM 2019: Η διεθνής έκθεση θεσµός στον κλάδο
της ενέργειας διοργανώνεται για 4η χρονιά στην Αθήνα.
Μετά την άκρως επιτυχηµένη διοργάνωση των εκθέσεων Infacoma & Aquatherm Athens τον Φεβρουάριο του
2018, οι δύο κορυφαίες εκθέσεις στο χώρο της δόµησης και της ενέργειας αντίστοιχα, επιστρέφουν
ανανεωµένες, µε ένα πλούσιο πρόγραµµα παράλληλων εκδηλώσεων από τις 8 έως και τις 11 Φεβρουαρίου
2019 στο MEC Παιανίας.
Εκθεσιακός χώρος:
Οι Infacoma & Aquatherm Athens 2019, όπως και το προηγούµενο έτος, θα φιλοξενηθούν στο Μεσογειακό
Εκθεσιακό Κέντρο - MEC Παιανίας, έναν ενιαίο εκθεσιακό χώρο 12.000 τ.µ που µπορεί να να καλύψει όλες τις
απαιτήσεις των εκθετών, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν στάθµευσης σε υπαίθριο parking,
35.000 τ.µ.
Aquatherm: Το διεθνούς φήµης καταξιωµένο εκθεσιακό brand που πραγµατοποιείται
σε 14 χώρες της Ευρώπης
Η Aquatherm αποτελεί εγγύηση για τον εµπορικό εκθεσιακό κλάδο. Πρόκειται για ένα διεθνούς φήµης brand
name της αυστριακής πολυεθνικής Reed Exhibitions και εκπροσωπεί τους τοµείς της επαγγελµατικής,
βιοµηχανικής και οικιακής θέρµανσης, του κλιµατισµού και εξαερισµού, της διαχείρισης νερού, της ύδρευσης
και αποχέτευσης, της διαχείρισης πηγών ενέργειας και του ευρύτερου εξοπλισµού για εγκαταστάσεις σε spa,
σάουνες και πισίνες. Η Aquatherm πραγµατοποιείται µε µεγάλη επιτυχία σε 14 χώρες της Ευρώπης µεταξύ των
οποίων οι Αυστρία, Πολωνία, Ρωσία, Τσεχία, Αζερµπαϊτζάν, Ουκρανία και Βουλγαρία.
Στο πλαίσιο της Aquatherm Athens 2019, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον τοµέα του εξοπλισµού και της
κατασκευής εγκαταστάσεων πισίνας, spa και σάουνας καθώς αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία
διαφοροποίησης τόσο των ξενοδοχείων, όσο και των πάσης φύσεως τουριστικών καταλυµάτων. Η επένδυση
που αφορά τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις προσδίδει αξία στις παρεχόµενες υπηρεσίες του κλάδου της
φιλοξενίας και αποτελεί αποδεδειγµένα συντελεστή αναβάθµισης του συνολικού τουριστικού προϊόντος της
χώρας.
Αξίζει να σηµειωθεί πως στην έκθεση Aquatherm Athens 2019, θα παρουσιαστούν πληθώρα διαφορετικών και
καινοτόµων κατασκευαστικών προτάσεων, όλες οι τάσεις στα σύγχρονα υλικά, νέες τεχνολογίες µείωσης
κόστους κτήσης και λειτουργίας που υποστηρίζουν ταυτόχρονα και την ενίσχυση του «πράσινου» αποτυπώµατος
όλων των πιθανών δοµών φιλοξενίας. Όλα τα παραπάνω συµβάλλουν στην επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών
κλίµακας χωρίς να επηρεάζεται η τελική, συνολική απόδοση.
Η Διεθνής επαγγελµατική έκθεση Aquatherm Athens θα
πραγµατοποιηθεί παράλληλα µε την έκθεση θεσµό για
τον τοµέα της δόµησης και των κατασκευών,
Infacoma Athens.
Infacoma Athens &
Aquatherm Athens 2019:
Με µεγάλη µας χαρά, σας προσκαλούµε
για µία ακόµη χρονιά να συµµετάσχετε στο
µεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός για τη δόµηση και την
ενέργεια που θα σας δώσει την ευκαιρία να «χτίσετε» το
µέλλον µε µία νέα προσέγγιση!

INFACOMA & AQUATHERM ATHENS 2018
Στατιστικά στοιχεία

260
εκθέτες

500

Διεθνείς

16.800

12.000τµ

επιχειρηµατικές
συναντήσεις

προσκεκληµένοι
εµπορικοί επισκέπτες

εµπορικοί
επισκέπτες
από 18 χώρες

εκθεσιακός
χώρος

από Ρωσία, Αίγυπτο, Λιβύη
Βουλγαρία, Σουηδία, Ρουµανία

Κατηγορίες Εκθεµάτων
• Κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων πισίνας,
σπα και σάουνας για ξενοδοχειακές µονάδες
& κατοικίες
• Προϊόντα & υπηρεσίες για πισίνες, σπα & σάουνες
• Θέρµανση - ψύξη - κλιµατισµός - εξαερισµός
• Αντλίες θερµότητας - λέβητες - καυστήρες
θερµαντικά σώµατα
• Pellet, ξύλο, φυσικό αέριο
• Ενδοδαπέδια θέρµανση

• Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας
• Εναλλακτικές & ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
• Συµβατικές πηγές ενέργειας
• Τεχνολογίες νερού, φίλτρα νερού
• Ηλιακή ενέργεια - γεωθερµία
• Βιοκλιµατικός σχεδιασµός
• Σωληνώσεις
• Παροχή υπηρεσιών / οργανισµοί / φορείς
• Λογισµικό

Εξειδικευµένη γνώση µέσω ενηµερωτικών σεµιναρίων
Στο πλαίσιο των εκθέσεων Infacoma & Aquatherm Athens 2019, θα πραγµατοποιηθούν ενηµερωτικά σεµινάρια
και ηµερίδες µε την πολύτιµη συµµετοχή Κλαδικών Φορέων, εξειδικευµένων επαγγελµατιών αλλά και
επιστηµόνων. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί γύρω από εξειδικευµένα θέµατα και
εφαρµογές στους κλάδους της πράσινης δόµησης και των κατασκευών, της ύδρευσης, της θέρµανσης, του
κλιµατισµού και φυσικά της εξοικονόµησης ενέργειας.
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Ολοκληρωµένο πρόγραµµα προβολής και επικοινωνίας
Η Διοργάνωση της Aquatherm Athens 2019 στο
σχεδιασµό του προγράµµατος προώθησης και
προβολής της έκθεσης, έχει µεθοδεύσει µία
ολοκληρωµένη και κλιµακούµενη διαφηµιστική
καµπάνια προβολής αξιοποιώντας στο σύνολό τους
όλα Μ.Μ.Ε, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος,
περιοδικά κ.α. Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθεί µία
εκτεταµένη ψηφιακή καµπάνια προώθησης όπου θα
αξιοποιηθούν τα social media, τα blogs, τα websites
καθώς και τα google adwords.

Σηµαντικές θα είναι και οι outdoor ενέργειες που
έχουν προγραµµατιστεί σχετικά µε την προβολή της
Aquatherm Athens 2019.
Θα πρέπει να αναφερθεί πως η κλιµακούµενη
προώθηση θα στοχεύσει κυρίως στον
κλαδικό-ειδικό Τύπο και στα αντίστοιχα websites µε
την αποστολή δελτίων τύπου αλλά και θεµατικών
newsletters. Στόχος µας είναι η πλήρης κάλυψη, η
προσέγγιση και το reach των ενδιαφερόµενων
stakeholders.

Με εγγύηση την εµπειρία της HELEXPO και της Be-Best
H ΔΕΘ HELEXPO διαθέτει τεράστια εµπειρία και τεχνογνωσία στη διοργάνωση µεγάλων εκθεσιακών
γεγονότων µε σηµαντικές απαιτήσεις τόσο στο κοµµάτι της διοργάνωσης, όσο και στην ικανοποίηση
τεράστιου όγκου επισκεπτών. Η ΔΕΘ HELEXPO, έχοντας στο portfolio της διοργανώσεις όπως η INFACOMA
και η ENERGYTECH, δηµιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις αξιοποίησης τόσο των εθνικών, όσο και των
διεθνών διασυνδέσεών της µέσω του δικτύου των συνεργατών της.
Η Be Best, διοργανώνει µε απόλυτη επιτυχία ορισµένες από τις µεγαλύτερες εµπορικές εκθέσεις που
πραγµατοποιούνται στην ελληνική αγορά. Έχοντας διοργανώσει θεµατικές εκθέσεις όπως η ΕΚΘΕΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία που αποτελεί εγγύηση. Παράλληλα, κύρια
δράση της εταιρείας, είναι η οργάνωση της αποτελεσµατικής στρατηγικής επικοινωνίας µεγάλων εταιρειών
και οργανισµών.

Ωράριο Λειτουργίας
Παρασκευή 9/2: 16:00 - 21:00
Σάββατο 10/2: 10:00 - 21:00
Κυριακή 11/2: 10:00 - 21:00
Δευτέρα 12/2: 10:00 - 20:00

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπευθύνων
Παναγιώτης Χατζηιωάννου
Τ 2310 291548, 2310 291257
F 2310 291553
E aquatherm@helexpo.gr
http://aquatherm.helexpo.gr
aquatherm1@helexpo.gr

Πέγκυ Νικολάου
Τ 216 93.90.314, 210 26.26.267
E info@be-best.gr
www.be-best.gr

