
 
Γπαυείο Αντιπεπιυεπειάπση  
Εξωστπέυειαρ & Επισειπηματικότηταρ 
Κωνσταντίνος Καπαγιάννη 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
για τθ ςυμμετοχι επιχειριςεων με τθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ ςτθν Διεκνι Ζκκεςθ του 

κλάδου των Καταςκευϊν ςτθν Ακινα. 

«ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ» 
15 Οκτωβρίου – 17 Οκτωβρίου 2021 

 
H Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ ανακοινϊνει τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν Διεκνι Ζκκεςθ 

Δομικϊν Τλικϊν & Οικοδομισ «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ», που κα πραγματοποιθκεί από 15 

Οκτωβρίου ζωσ και 17 Οκτωβρίου  2021, ςτο Εκκεςιακό Κζντρο Metropolitan Expo 

ςτθν Ακινα. 

Η Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ παρζχει ςτισ επιχειριςεισ του κλάδου τθσ 

οικοδομισ, των καταςκευϊν, των υλικϊν και του design, τθ δυνατότθτα προβολισ 

και προϊκθςθσ των προϊόντων τουσ ςε ζνα ευρφ και ειδικό αγοραςτικό κοινό. Με 

αυτό τον τρόπο, κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται εντόσ τθσ χωρικισ τθσ αρμοδιότθτασ και που κα λάβουν μζροσ 

ςτθν ζκκεςθ να παρουςιάςουν και να αναδείξουν τθν ποιότθτα των προϊόντων τουσ 

και να πραγματοποιιςουν επικερδείσ ςυνεργαςίεσ με χιλιάδεσ ςθμαντικοφσ Διεκνείσ 

και Ζλλθνεσ αγοραςτζσ. 

Προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων, είναι θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ να 

είναι εντόσ τθσ Περιφζρειασ ι θ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ να ςυμβάλλει ςτθν 

αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. 

Επίςθσ, θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ ι θ ετικζτα τθσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων δεν 

πρζπει να παραπζμπει ςε άλλθ Περιφζρεια. Σζλοσ, κα λθφκεί μζριμνα να υπάρχουν 

ςυμμετοχζσ από όλεσ τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ. 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ επιςκεφθείτε την επίςημη ιςτοςελίδα: 

https://buildexpogreece.com/ 

Η Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ αποςκοπϊντασ ςτον ςτρατθγικό τθσ ςχεδιαςμό για 

τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ κα καλφψει το 

μεγαλφτερο κόςτοσ ςυμμετοχισ ϊςτε ο κάκε εκκζτθσ να επιβαρυνκεί εφάπαξ με το 

ποςό των 500€ (πλζον Φ.Π.Α.). Διευκρινίηεται πωσ το ατομικό περίπτερο κάκε εκκζτθ 

κα ζχει εμβαδόν τουλάχιςτον 10 m2. Σο μζγεκοσ του εμβαδοφ κα εξαρτθκεί από το 

πλικοσ των ςυμμετοχϊν ςτθν ζκκεςθ με το Περίπτερο τθσ Περιφζρειασ τερεάσ 

Ελλάδασ. 

Σο κόςτοσ ανά ςυμμετοχή ανζρχεται ςτα 500€ (πλζον Φ.Π.Α.). 

Παρακαλοφμε τισ επιχειριςεισ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ, να 

εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ το ςυντομότερο και όχι αργότερα από τθν 

Παραςκευή 30 Ιουλίου 2021 και ϊρα 12:00, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ προσ τθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ που κα βρείτε ςτον ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/y5Y1fgfuaMWxXAKo8  

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
Κεντρικι Δομι Κζντρου Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ)  
Σθλ.: 2231030190 | Email: info@kye.com.gr 
υνημμζνο: ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ ΠΑΡΟΧΕ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 

info@kye.com.gr 
2231030190 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ 

https://buildexpogreece.com/ 

15 - 17 Οκτωβρίου 2021 
 

Εκθεςιακό Κζντρο Athens  
Metropolitan Expo 

 

Αιτήςεισ ζωσ 30 Ιουλίου 2021  
 

Κόςτοσ υμμετοχισ: 
500€ (πλζον Φ.Π.Α) 

 
Διεθνήσ Ζκθεςη Κλάδου 

Καταςκευών 

Εκθέματα 
 Δομικά προϊόντα-Ξηρά 

Δόμηςη 
 Μονωτικά-ςυςτήματα 

θερμομόνωςησ 
 τεγανοποιητικά Κονιάματα-

Βελτιωτικά 
 Κουφώματα 
 Κάγκελα - Είδη Κιγκαλερίασ 
 Αίθρια-Πζργκολεσ-

Πολυκαρβονικά 
 Δάπεδα-Ψευδοροφζσ 
 Πλακάκια-Είδη Τγιεινήσ 
 Χρώματα 
 Προϊόντα Σςιμζντου 
 Πιςίνεσ-Spa 
 Μάρμαρα-Γρανίτεσ-Πζτρεσ 
 Εργαλεία & Οικοδομικά 

Μηχανήματα 
 Ανελκυςτήρεσ 
 Software 

 
 

 
 

https://buildexpogreece.com/
https://forms.gle/y5Y1fgfuaMWxXAKo8
mailto:info@kye.com.gr
mailto:info@kye.com.gr
https://buildexpogreece.com/

