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Infacoma: 
Η έκθεση θεσµός στην Ελλάδα για τον κλάδο 

της δόµησης και των κατασκευών εδώ και 35 χρόνια.

H έκθεση Infacoma, πιστή στην ποιότητα που πρεσβεύει εδώ και 35 
χρόνια, διοργανώνεται τον Φεβρουάριο του 2019 µε σκοπό να αναδείξει 
και να υποστηρίξει όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της δόµησης και των 
κατασκευών. Στην Infacoma Athens, ένα πραγµατικά µοναδικό εγχώριο 
εκθεσιακό γεγονός, ο επαγγελµατίας επισκέπτης αλλά και το ευρύ κοινό, 
µπορούν να ενηµερωθούν για τις τάσεις που αφορούν την ανακαίνιση, τη 
δόµηση, τις «πράσινες» κατασκευές, τα προϊόντα αιχµής και τις λύσεις που 
προσφέρουν, την αναβάθµιση κτιρίων καθώς και προτάσεις της 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Αξίζει να σηµειωθεί πως στην Infacoma 
Athens 2019, σηµαντική θα είναι η παρουσία των εταιρειών διέλασης 
αλουµινίου και κουφωµάτων, ενώ παράλληλα θα αναδειχθούν οι νέες 
τεχνολογίες του κλάδου, οι καινοτόµες εφαρµογές, τεχνοτροπίες και 
φυσικά όλα τα νέα υλικά. 
Παράλληλα µε την Infacoma Athens 2019, θα διεξαχθεί και η διεθνής 
έκθεση Aquatherm, η οποία αφορά τους τοµείς της επαγγελµατικής, 
βιοµηχανικής και οικιακής θερµανσης, του κλιµατισµού, του εξαερισµού,  
της διαχείρισης νερού, της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της διαχείρισης 
και εκµετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας αλλά και του 
ευρύτερου εξοπλισµού για εγκαταστάσεις σε spa, σάουνες και πισίνες. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης, επαγγελµατικοί χώροι,  ξενοδοχεία αλλά και 
κατοικίες, θα βρουν µοναδικές  λύσεις στα δικά τους µέτρα.
Βασικός στόχος των εκθέσεων Infacoma & Aquatherm Athens 2019, 
αποτελεί ο εµπλουτισµός του προγράµµατος των προσκεκληµένων 
εµπορικών αγοραστών, η παρουσία των οποίων ενισχύει τη δηµιουργία 
συνεργιών προς όφελος των συµµετεχόντων, συµβάλλοντας σηµαντικά 
στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των ενδιαφερόµενων 
κλάδων. Επιπλέον, στη φετινή διοργάνωση θα δοθεί έµφαση στις 
παράλληλες εκδηλώσεις που µέσα από το πλούσιο πρόγραµµά τους, τόσο 
στις θεµατικές, όσο και στους προσκεκληµένους οµιλητές, θα δώσουν 
έναν διαδραστικό χαρακτήρα στην έκθεση.
Οι εκθέσεις Infacoma & Aquatherm Athens συνδιοργανώνονται από τον 
Εθνικό Φορέα  διοργάνωσης εκθέσεων ΔΕΘ-HELEXPO και την εταιρεία 
Be-Best. 

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!

Mετά την άκρως επιτυχηµένη διοργάνωση των 
εκθέσεων Infacoma & Aquatherm τον Φεβρουάριο 
του 2018, όπου φιλοξενήθηκαν πάνω από 260 εκθέτες 
και περισσότεροι από 24.000 συνολικά επισκέπτες 
από 18 χώρες, 70% των οποίων ήταν εµπορικοί 
επισκέπτες µε ειδικό ενδιαφέρον, oι δύο κορυφαίες  
εκθέσεις στο χώρο της δόµησης και της ενέργειας 
αντίστοιχα, θα πραγµατοποιηθούν από τις 8 έως και 
τις 11 Φεβρουαρίου 2019 στο  MEC Παιανίας.

Εκθεσιακός χώρος  
Οι εκθέσεις Infacoma & Aquatherm Athens 2019 θα 
φιλοξενηθούν,για δεύτερη χρονιά, στο Μεσογειακό 
Εκθεσιακό 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.

INFACOMA & 
AQUATHERM 
ATHENS 2018
Στατιστικά στοιχεία  

260
εκθέτες

500
επιχειρηµατικές

συναντήσεις

16.800
εµπορικοί
επισκέπτες

από 18 χώρες

12.000τµ
εκθεσιακός

χώρος

Διεθνείς
προσκεκληµένοι

εµπορικοί επισκέπτες
από Ρωσία, Αίγυπτο, Λιβύη

Βουλγαρία, Σουηδία, Ρουµανία 
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Κατηγορίες Εκθεµάτων

Δόµηση - Κατασκευή
• Υλικά & συστήµατα 
   κατασκευών
• Γυψοσανίδες
• Πάνελ
• Κεραµίδια - τούβλα
• Επιχρίσµατα
• Χρώµατα
• Αίθρια
  

Μηχανήµατα
• Μηχανισµοί & εξοπλισµοί
• Εργαλεία & µηχανήµατα
• Μηχανισµοί κουφωµάτων
• Αυτοµατισµοί
• Συστήµατα ασφαλείας
• Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός
• Είδη κιγκαλερίας
• Ανελκυστήρες

Μόνωση & Προστασία
• Συστήµατα αλουµινίου
• Συστήµατα µόνωσης      
• Συστήµατα θερµοπρόσοψης 
   & εξωτερικές επενδύσεις
• Πόρτες & παράθυρα
• Κουφώµατα - ρολά - σίτες
• Γυάλινες κατασκευές
• Εσωτερικά χωρίσµατα 
   & επενδύσεις τοίχου
• Δάπεδα & οροφές

σ   ση & Π
 α 

ση & Προστασία  τα  Κατασκευή  Κατασκευή  τασκευή
 α   

ήµατανήµαταα

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. 

Εξειδικευµένη γνώση µέσω ενηµερωτικών σεµιναρίων

 
        

        

           
          

            
        

          
           

           
        

        
          

         
        

     
           

         
         

         
        

         
          

         
         
       

         
       

       
         

          
         
    

         
         

 

         
       

            
       

      
      

        
      
        

        
        

        
       

   
        

     
      

       
          

      
      

  
 

 
     

 
   

   



       
     
      

    
      

     
       

      
        

     

        
       

   
       

     
       

       
        

      
 

  
    

    
    
    

  

  
    
  
 

 

 

  
     
 

        
            

               
              

              
          

              
            

            
            

 

Στοχευµένη επικοινωνιακή στρατηγική
Η Infacoma Athens 2019 θα εφαρµόσει ένα δυναµικό πλάνο επικοινωνίας το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις above 
και below the line ενέργειες επικοινωνίας όπως:

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
• Τηλεόραση
• Ραδιόφωνο

• Έντυπη διαφήµιση
• Ειδικός Τύπος

Οutdoor Διαφήµιση
• Διαφηµιστικά λάβαρα

• Πανό
• Αφίσες

Web & Social
• Web Banners

• Google AdWords
• Facebook
• Instagram
• YouTube

• Email Marketing

Below The Line Ενέργειες
• Ενέργειες direct marketing 
σε στοχευµένα target groups

• Στοχευµένες καµπάνιες 
στα social media 
• Προσκλήσεις 

• Στοχευµένοι χορηγοί 
επικοινωνίας

Ο     
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Δύο από τους 
µεγαλύτερους εκθεσιακούς

φορείς ενώνουν τις δυνάµεις τους…

Η 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. Αυτό δηµιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις αξιοποίησης 
τόσο των εθνικών, όσο και των διεθνών διασυνδέσεών της  µέσω του δικτύου των συνεργατών της. 

H Be Best εταιρεία παραγωγής εκθέσεων, διοργανώνει εδώ και 16 χρόνια µε απόλυτη επιτυχία, 
ορισµένες από τις µεγαλύτερες εµπορικές εκθέσεις που πραγµατοποιούνται στην ελληνική αγορά. 
Με συνέπεια στην ποιότητα και αξιοπιστία, αποτελεί εγγύηση τόσο για τους επαγγελµατίες, όσο και 

για το ευρύ κοινό. 

Ωράριο Λειτουργίας 
Παρασκευή 8/2: 16:00 - 21:00

Σάββατο 9/2: 10:00 - 21:00

Κυριακή 10/2: 10:00 - 21:00

Δευτέρα 11/2: 10:00 - 20:00

                                  

Χατζηιωάννου Παναγιώτης
Τ 2310 291548, 2310 291257, F 2310 291553

E infacoma@helexpo.gr, http://infacoma.helexpo.gr/el

Γκιόκας Λεωνίδας
Τ 216 93.90.311, 210 26.26.267

E l.giokas@be-best.gr, www.be-best.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων

Let’s Build The Future!


