
METROPOLITAN
EXPO
Το Metropolitan Expo αποτελεί τον µεγαλύτερο και πλέον λειτουργικό χώρο 
εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα. Βρίσκεται στον Διεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ συνδέεται µε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς του αεροδροµίου και είναι εύκολα προσβάσιµο µέσω του
οδικού δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε:
• Χρήστος Καραµάνος, Τηλ.: 2 111 801 801 c.karamanos@rota.gr
• Χρήστος Χώνιας, Τηλ.: 2 111 801 801 chonias@texpo.gr

Λεωφ. Ανθούσας 4, 153 51, Παλλήνη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2 111 801 801

email: info@rota.gr, www.rota.gr

Η ευρύτητα της έκθεσης σε συνδυασµό µε το στοχευµένο συνέδριο αρχιτεκτονικής, προσελκύουν 
χιλιάδες αρχιτέκτονες και µηχανικούς. Με τη συµµετοχή σας στην έκθεση θα έχετε την ευκαιρία 
να γνωρίσετε τους επαγγελµατίες που προδιαγράφουν και επιµελούνται τα έργα.

ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

Εµπειρία, καινοτοµία, αποτελέσµατα

Ελληνική δύναµη, διεθνής απήχηση

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO συνδυάζει την εµπειρία ενός µεγάλου εκθεσιακού γεγονότος, µε τη 
δύναµη του κορυφαίου εκθεσιακού οµίλου της χώρας, στην κατάλληλη χρονική στιγµή! Η 
συµµετοχή σας στην έκθεση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη του εµπορικού σας δικτύου.

Με τη συµµετοχή σας στην έκθεση θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή µε επιλεγµένους 
διεθνείς αγοραστές. Μόνο οι εκθέτες έχουν το δικαίωµα να λάβουν µέρος στις Β2Β συναντήσεις 
και να καρπωθούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται.
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αρχιτέκτονες-µηχανικούς
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Η επαγγελµατική έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019, έρχεται να δώσει νέα 
πνοή στον κλάδο της οικοδοµής, των κατασκευών, των υλικών και του 
design! 

Οι εκθέτες, επιχειρήσεις υλικών και υπηρεσιών του κλάδου, θα έρθουν σε 
επαφή µε ένα απόλυτα εξειδικευµένο κοινό από µηχανικούς, αρχιτέκτονες, 
εργολάβους, επαγγελµατίες, τεχνίτες αλλά και στελέχη από ελληνικές και 
διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες και επενδυτές.

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019, είναι εξειδικευµένη και προσανατολισµένη 
στην εξωστρέφεια. Θα δεχθεί επισκέπτες από όλες σχεδόν τις χώρες της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανατολικής Μεσογείου!

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 έρχεται σε µια περίοδο, που αναµένονται µεγάλα 
δηµόσια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα, µε δεδοµένα τα πρώτα σηµάδια 
ανάκαµψης! Τον Νοέµβριο του 2018, στο σύνολο της Χώρας, είχαµε αύξηση 
κατά 18% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 52,3% στην 
επιφάνεια και κατά 53,8% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 
2017! Στόχος της έκθεσης είναι να προσφέρει στην αγορά ένα εµπορικό 
εργαλείο αντάξιο της δυναµικής του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας 
µας και να αποτελέσει τη σηµαντικότερη πλατφόρµα συνεργασιών των 
επαγγελµατιών της ευρύτερης περιοχής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο για το σύγχρονο design και την αρχιτεκτονική! Τα σηµαντικότερα 
ονόµατα της ελληνικής αρχιτεκτονικής θα παρουσιάσουν τις νέες τάσεις, ενώ το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσει 
πλήθος αρχιτεκτόνων, µηχανικών και επαγγελµατιών από τους κλάδους της δόµησης. Ετοιµάζεται, επίσης, σειρά 
εκδηλώσεων από τους κορυφαίους εθνικούς επαγγελµατικούς φορείς!
Διοργάνωση: archisearch.gr

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 θα προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα επαγγέλµατα του κατασκευαστικού 
κλάδου! Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Μελετητικά γραφεία, Κατασκευαστικές εταιρείες, Εργολάβους, Τεχνίτες, 
Εµπόρους οικοδοµικών υλικών, Χρωµατοπώλες, Διακοσµητές, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και Επενδυτές.
Η συµµετοχή τους θα εξασφαλιστεί µε εξειδικευµένες καµπάνιες, που θα προσελκύσουν το πλέον κατάλληλο και 
δυναµικό κοινό, στις παραπάνω κατηγορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ OPEN SPACE 2019
Το OPEN SPACE αποτελεί ένα 3ήµερο εκδηλώσεων, παράλληλα µε τη διεξαγωγή της έκθεσης, γύρω από…
> Την Αειφορία
> Την Πράσινη Δόµηση
> Τις Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενέργειας

Το OPEN SPACE προσελκύει σηµαντικούς επαγγελµατίες, µε συνεχείς παρουσιάσεις, case studies και παρουσιάσεις
λύσεων και εφαρµογών. Διεξάγεται µε τη συνεργασία των αντίστοιχων φορέων της ελληνικής αγοράς.

18%
αύξηση στον αριθµό
οικοδοµικών αδειών

52,3%
αύξηση στην επιφάνεια

53,8%
αύξηση στον όγκο

Νοέµβριος 2018

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ

ΕΚΘΕΤΕΣ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 θα παρουσιάσει τις λύσεις του µέλλοντος, µέσα από ένα ολοκληρωµένο φάσµα προϊόντων, 
υλικών, συστηµάτων και υπηρεσιών δόµησης, ανακαίνισης, διαχείρισης και λειτουργίας κτιρίων, για ιδιωτική, 
επαγγελµατική ή δηµόσια χρήση.

• Δοµικά Προϊόντα - Ξηρά Δόµηση
• Μονωτικά - Συστήµατα Θερµοµόνωσης
• Στεγανοποιητικά, Κονιάµατα - Βελτιωτικά
• Κουφώµατα
• Κάγκελα - Είδη Κιγκαλερίας
• Αίθρια – Πέργκολες - Πολυκαρβονικά
• Δάπεδα - Ψευδοροφές
• Πλακάκια - Είδη Υγιεινής

• Χρώµατα
• Προϊόντα Τσιµέντου (Πλάκες-Κυβόλιθοι-Κανάλια)
• Πισίνες - Spa
• Μάρµαρα - Γρανίτες - Πέτρες
• Εργαλεία & Οικοδοµικά Μηχανήµατα
• Ανελκυστήρες
• Software 
• Αρχιτεκτονικά γραφεία 

Με τη συµµετοχή σας στην  
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 θα έρθετε σε 
προσωπική επαφή µε περισσότερους 
από 200 εκπροσώπους µεγάλων 
κατασκευαστικών εταιρειών του 
εξωτερικού, που προσκαλούν οι 
οργανωτές για σας.

Αίγυπτος, Αλβανία, Βουλγαρία, 
Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κένυα, 
Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Μαρόκο, 
Πολωνία, Ρουµανία, Σερβία, Σουδάν, 
Τουρκία, Τυνησία…
Οι χώρες στόχοι και οι εκπρόσωποί 
τους επιλέγονται προσεκτικά ανάλο-
γα µε τη θέση και τη δυναµική των 
εταιρειών που εκπροσωπούν.

B2B meetings προγραµµατίζονται 
από τους οργανωτές, ανάµεσα στο 
σύνολο των εκθετών και τους 
προσκεκληµένους διεθνείς επισκέ-
πτες, στελέχη κατασκευαστικών 
εταιρειών.

200
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

17
ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

5.500
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2Β

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΟΣΟ ΠΟΤΕ

18 - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 θα προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα επαγγέλµατα του κατασκευαστικού 
κλάδου! Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Μελετητικά γραφεία, Κατασκευαστικές εταιρείες, Εργολάβους, Τεχνίτες, 
Εµπόρους οικοδοµικών υλικών, Χρωµατοπώλες, Διακοσµητές, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και Επενδυτές.
Η συµµετοχή τους θα εξασφαλιστεί µε εξειδικευµένες καµπάνιες, που θα προσελκύσουν το πλέον κατάλληλο και 
δυναµικό κοινό, στις παραπάνω κατηγορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ OPEN SPACE 2019
Το OPEN SPACE αποτελεί ένα 3ήµερο εκδηλώσεων, παράλληλα µε τη διεξαγωγή της έκθεσης, γύρω από…
> Την Αειφορία
> Την Πράσινη Δόµηση
> Τις Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενέργειας

Το OPEN SPACE προσελκύει σηµαντικούς επαγγελµατίες, µε συνεχείς παρουσιάσεις, case studies και παρουσιάσεις
λύσεων και εφαρµογών. Διεξάγεται µε τη συνεργασία των αντίστοιχων φορέων της ελληνικής αγοράς.

18%
αύξηση στον αριθµό
οικοδοµικών αδειών

52,3%
αύξηση στην επιφάνεια

53,8%
αύξηση στον όγκο

Νοέµβριος 2018

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ

ΕΚΘΕΤΕΣ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 θα παρουσιάσει τις λύσεις του µέλλοντος, µέσα από ένα ολοκληρωµένο φάσµα προϊόντων, 
υλικών, συστηµάτων και υπηρεσιών δόµησης, ανακαίνισης, διαχείρισης και λειτουργίας κτιρίων, για ιδιωτική, 
επαγγελµατική ή δηµόσια χρήση.

• Δοµικά Προϊόντα - Ξηρά Δόµηση
• Μονωτικά - Συστήµατα Θερµοµόνωσης
• Στεγανοποιητικά, Κονιάµατα - Βελτιωτικά
• Κουφώµατα
• Κάγκελα - Είδη Κιγκαλερίας
• Αίθρια – Πέργκολες - Πολυκαρβονικά
• Δάπεδα - Ψευδοροφές
• Πλακάκια - Είδη Υγιεινής

• Χρώµατα
• Προϊόντα Τσιµέντου (Πλάκες-Κυβόλιθοι-Κανάλια)
• Πισίνες - Spa
• Μάρµαρα - Γρανίτες - Πέτρες
• Εργαλεία & Οικοδοµικά Μηχανήµατα
• Ανελκυστήρες
• Software 
• Αρχιτεκτονικά γραφεία 

Με τη συµµετοχή σας στην  
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 θα έρθετε σε 
προσωπική επαφή µε περισσότερους 
από 200 εκπροσώπους µεγάλων 
κατασκευαστικών εταιρειών του 
εξωτερικού, που προσκαλούν οι 
οργανωτές για σας.

Αίγυπτος, Αλβανία, Βουλγαρία, 
Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κένυα, 
Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Μαρόκο, 
Πολωνία, Ρουµανία, Σερβία, Σουδάν, 
Τουρκία, Τυνησία…
Οι χώρες στόχοι και οι εκπρόσωποί 
τους επιλέγονται προσεκτικά ανάλο-
γα µε τη θέση και τη δυναµική των 
εταιρειών που εκπροσωπούν.

B2B meetings προγραµµατίζονται 
από τους οργανωτές, ανάµεσα στο 
σύνολο των εκθετών και τους 
προσκεκληµένους διεθνείς επισκέ-
πτες, στελέχη κατασκευαστικών 
εταιρειών.

200
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

17
ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

5.500
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2Β

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΟΣΟ ΠΟΤΕ

18 - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



METROPOLITAN
EXPO
Το Metropolitan Expo αποτελεί τον µεγαλύτερο και πλέον λειτουργικό χώρο 
εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα. Βρίσκεται στον Διεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ συνδέεται µε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς του αεροδροµίου και είναι εύκολα προσβάσιµο µέσω του
οδικού δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε:
• Χρήστος Καραµάνος, Τηλ.: 2 111 801 801 c.karamanos@rota.gr
• Χρήστος Χώνιας, Τηλ.: 2 111 801 801 chonias@texpo.gr

Λεωφ. Ανθούσας 4, 153 51, Παλλήνη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2 111 801 801

email: info@rota.gr, www.rota.gr

Η ευρύτητα της έκθεσης σε συνδυασµό µε το στοχευµένο συνέδριο αρχιτεκτονικής, προσελκύουν 
χιλιάδες αρχιτέκτονες και µηχανικούς. Με τη συµµετοχή σας στην έκθεση θα έχετε την ευκαιρία 
να γνωρίσετε τους επαγγελµατίες που προδιαγράφουν και επιµελούνται τα έργα.

ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

Εµπειρία, καινοτοµία, αποτελέσµατα

Ελληνική δύναµη, διεθνής απήχηση

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO συνδυάζει την εµπειρία ενός µεγάλου εκθεσιακού γεγονότος, µε τη 
δύναµη του κορυφαίου εκθεσιακού οµίλου της χώρας, στην κατάλληλη χρονική στιγµή! Η 
συµµετοχή σας στην έκθεση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη του εµπορικού σας δικτύου.

Με τη συµµετοχή σας στην έκθεση θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή µε επιλεγµένους 
διεθνείς αγοραστές. Μόνο οι εκθέτες έχουν το δικαίωµα να λάβουν µέρος στις Β2Β συναντήσεις 
και να καρπωθούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται.

Πόλος έλξης για επαγγελµατίες,
αρχιτέκτονες-µηχανικούς

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
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www.buildexpogreece.com
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