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Παράλληλα µε



Στόχος µας
Στόχος της Infacoma Athens 

2017 είναι να δώσει την απαιτούµενη 
ώθηση στην εξωστρέφεια των εγχώριων 

επιχειρήσεων δοµικών υλικών και κατασκευών, 
να ευνοήσει τη δηµιουργία νέων εµπορικών 

συµφωνιών για τους συµµετέχοντες 
και να παρουσιάσει σε εκθέτες, διοργανωτές, 

ΜΜΕ και ευρύ κοινό όλες τις σύγχρονες
 και πρωτοποριακές τεχνολογίες 

δόµησης και κατασκευών.
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Εγγυηµένη 
Επιτυχία
Στο πλαίσιο των δύο σπουδαίων 
εκθεσιακών γεγονότων, τα οποία 
αναµένεται να επισκεφθούν 
περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες σε 
εκθεσιακό χώρο 10.000 τµ,  θα 
πραγµατοποιηθούν παράλληλες συνεδριακές 
εκδηλώσεις µε θέµατα όπως η  εξοικονόµηση 
ενέργειας και η διαχείριση νερού.
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη που 
έχουν αποκοµίσει όλοι όσοι έχουν 
συµµετάσχει στην Infacoma και την 
Aquatherm στη Θεσσαλονίκη, το 
εκθεσιακό δίδυµο προσελκύει 
αντίστοιχα µεγάλο αριθµό 
εκθετών και στην Αθήνα.

Let’s Build The Future!
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Μετά από 33 χρόνια επιτυχηµένης παρουσίας στα 
εκθεσιακά δρώµενα, η έκθεση Infacoma, που έχει 
καθορίσει όσο καµία άλλη τις τάσεις του κλάδου της 
δόµησης και των κατασκευών, διοργανώνεται στην 
Αθήνα, από 3 έως 6 Μαρτίου 2017, στο εκθεσιακό 
και συνεδριακό κέντρο HELEXPO MAROUSSI.

Σε µία εποχή, που ο ευρύτερος τοµέας της 
οργάνωσης εκθέσεων καλύπτει την πλειοψηφία των 
επιχειρηµατικών κλάδων, διανύοντας µία περίοδο 
εξαιρετικής ανόδου και απήχησης σε κοινό και 
επαγγελµατίες, διαπιστώνεται ότι ένας από τους 
σηµαντικότερους κλάδους, αυτός της δόµησης, των 

κατασκευών, της ανακαίνισης και σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής, εκπροσωπούνταν ως σήµερα, 

-εξαιρετικά επιτυχηµένα οµολογουµένως-  
από την Infacoma µόνο στη Θεσσαλονίκη.

Για αυτούς τους λόγους, η ∆ΕΘ 
HELEXPO σε συνεργασία µε τη 

Be-Best, συνδιοργανώνουν 
την Infacoma Athens 

παράλληλα µε τη 
διεθνούς φήµης 

έκθεση Aqua-
therm, η οποία 

εκπροσωπεί 
τους τοµείς 

της οικιακής & βιοµηχανικής θέρµανσης, 
κλιµατισµού & εξαερισµού, διαχείρισης νερού, 
ύδρευσης & αποχέτευσης, ενέργειας και εξοπλισµού 
για εγκαταστάσεις σε σπα, σάουνες και πισίνες. 

Έχοντας διοργανώσει ορισµένες από τις
σηµαντικότερες και πιο επιτυχηµένες εκθέσεις στην 
Ελλάδα, η ∆ΕΘ HELEXPO και η Be-Best είναι 
βέβαιο ότι διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία και 
τεχνογνωσία για να φέρουν εις πέρας κάθε µεγάλων 
απαιτήσεων γεγονός, κάτι που αποτελεί εγγύηση για 
την επιτυχία και των εκθέσεων Infacoma Athens 
και Aquatherm Athens. 

Σας  καλούµε λοιπόν σε δύο ιδιαίτερης σηµασίας 
εκθεσιακά γεγονότα, τα οποία τοποθετούν τη 
δόµηση, τις κατασκευές, τον εξοπλισµό, την 
ενέργεια, τη θέρµανση, την ψύξη, τον εξαερισµό και 
τις τεχνολογίες νερού στο επίκεντρο, µε έµφαση 
στην καινοτοµία, µε σεβασµό στο περιβάλλον 
και την αειφόρο ανάπτυξη.

Infacoma Athens και Aquatherm 
Athens: το πιο δυνατό εκθεσιακό 
δίδυµο για τη δόµηση και την 
ενέργεια για πρώτη φορά 
στην Αθήνα, στο Helexpo 
MAROUSSI.

Ευχαριστούµε

Εκθέµατα
∆όµηση - Κατασκευή

- υλικά & συστήµατα κατασκευών
- χρώµατα
- επιχρίσµατα
- γυψοσανίδες
- πάνελ
- κεραµίδια - τούβλα
- αίθρια

Μόνωση & Προστασία

- συστήµατα πρόσοψης & εξωτερικές επενδύσεις
- κουφώµατα - ρολά - σίτες
- πόρτες & παράθυρα
- γυάλινες κατασκευές
- εσωτερικά χωρίσµατα & επενδύσεις τοίχου
- δάπεδα & οροφές

Μηχανήµατα

- µηχανισµοί & εξοπλισµοί
- εργαλεία
- µηχανήµατα κουφωµάτων
- µηχανήµατα & εργαλεία δοµικά
- αυτοµατισµοί
- συστήµατα ασφαλείας
- ηλεκτρολογικός εξοπλισµός
- είδη κιγκαλερίας
    - ανελκυστήρες

…σηµεία υπεροχής!!!
✔ Πάνω από 35.000 επισκέπτες

✔ Περισσότεροι απο 10.000 εµπορικοί επισκέπτες
✔ 10.000τµ εκθεσιακού χώρου

✔ Hosted Βuyers απο χώρες του εξωτερικού 
✔ Προκαθορισµένα 

επιχειρηµατικά ραντεβού 
✔ Ευρεία ∆ιαφηµιστική Προβολή

✔ Παράλληλες εκδηλώσεις 
✔ 33 Χρόνια
Εµπειρίας
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Στοιχεία 
Επικοινωνίας 
Υπευθύνων

∆ΕΘ HELEXPO
Χατζηιωάννου Παναγιώτης

Τ 2310 291548, F 2310 291553
E infacoma@helexpo.gr

http://infacoma.helexpo.gr/el

Be-Best
Θεοδωροπούλου Χριστίνα
Τ 210 26.26.267 (εσωτ.14) 

F 210 82.50.130
E cthe@be-best.gr
www.be-best.gr

∆ύο από τους µεγαλύτερους 
εκθεσιακούς φορείς ενώνουν 
τις δυνάµεις τους….
Η ∆ΕΘ HELEXPO διαθέτει τεράστια εµπειρία και τεχνογνωσία στην 
διοργάνωση ανάλογων, σε επίπεδο επισκεπτών, επαγγελµατικών εκθέσεων. 
Αυτό δηµιουργεί προϋποθέσεις  εκµετάλλευσης των εθνικών και διεθνών 
διασυνδέσεών της µέσω του δικτύου των συνεργατών της.

H Be-Best διοργανώνει µε απόλυτη επιτυχία µερικές από τις µεγαλύτερες εκθέσεις 
που πραγµατοποιούνται στην ελληνική αγορά µε διαπιστωµένη αξιοπιστία και 
αποτελεσµατικότητα.

Στοχευµένη επικοινωνιακή στρατηγική

- τηλεόραση, ραδιόφωνο, on line 
επικοινωνία (direct web διαφήµιση, 

google κ.λ.π.), 
- γραφείο τύπου/digital pr, 

- social media strategy 
(32.000 helexpo facebook 

members), 

- καταχωρίσεις σε περιοδικά 
ειδικού ενδιαφέροντος αλλά και 
εφηµερίδες, 
- αποστολή newsletters στις 

έγκυρες και στοχευµένες 
βάσεις δεδοµένων της 

∆ΕΘ HELEXPO 

και της Be-Best, 
- εφαρµογή στρατηγικής 
χορηγών επικοινωνίας. 

Η Infacoma Athens 2017 θα εφαρµόσει ένα δυναµικό πλάνο επικοινωνίας το οποίο θα περιλαµβάνει 
όλες τις above και below the line ενέργειες επικοινωνίας όπως:

Ωράριο
Λειτουργίας
της Έκθεσης

               Παρασκευή 3/3: 10:00 - 20:00
Σάββατο 4/3: 10:00 - 21:00
Κυριακή 5/3: 10:00 - 20:00
∆ευτέρα 6/3: 10:00 - 20:00
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