11η Κλαδική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013
18-21 Απριλίου 2013 στο METROPOLITAN EXPO
H κορυφαία, μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση του κλάδου
Η έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013, η κορυφαία, μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση προϊόντων
αλουμινίου, πραγματοποιείται φέτος μεταξύ 18-21 Απριλίου 2013 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan
Expo στo Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Η έκθεση διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου σε
συνεργασία με την εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων ROTA.
Ωράριο Λειτουργίας: Πέμπτη – Παρασκευή: 12:00-20:00
Σάββατο - Κυριακή: 10:00-20:00
Πρόσκληση έκθεσης
Οι επισκέπτες κατά την είσοδό τους είναι απαραίτητο να μεταβούν στη γραμματεία (ρεσεψιόν) και να
προσκομίσουν την πρόσκληση της έκθεσης έχοντας συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και οι
εμπορικοί επισκέπτες την πρόκληση της έκθεσης καθώς και την επαγγελματική τους κάρτα.
Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση της έκθεσης.
Σε ποιους απευθύνεται
Η έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013 απευθύνεται σε:
 Τελικούς καταναλωτές που χτίζουν ή ανακαινίζουν το σπίτι τους
 Ιδιώτες με ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γενικότερα συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας στα ακίνητά τους.
 Αρχιτέκτονες μηχανικούς και τεχνικούς ιδιώτες αλλά και αντίστοιχα στελέχη της τοπικής
αυτοδιοίκησης με ενδιαφέρον στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
 Κατασκευαστικές εταιρείες πάσης φύσεως
 Τεχνικές εταιρείες και εταιρείες μελετών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής
 Όλους τους επαγγελματίες του κλάδου
Ποιοι συμμετέχουν
Τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη διοργάνωση
του χώρου του αλουμινίου και των αντίστοιχων προϊόντων. Εταιρείες γνωστές τόσο στο αγοραστικό
κοινό, όσο και στους επαγγελματίες από τη μακροχρόνια παρουσίας τους στην αγορά.
AKZO NOBEL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ
ΑΛΟΥΜΥΛ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
ALUIT - NICE
ALUMIN ROLLS – ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ
ALUMINCO AE
ALUMINIUM 2014
ALUMINIUM ART – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ALUMINIUM MAGAZINE
ALUTEAM ABEE
ΑΝΑΛΚΟ ΕΠΕ
APERTO ALUMINIUM GROUP ΕΠΕ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΒΕΕ
BEST – ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΙΟΠΑΝΕΛ ΑΒΕΕ

G.I. METAL – ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
G.S. – ΤΖΙ ΕΣ ΑΒΕΕ
G – ENERGY
DOMUS
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΛΒΑΛ ΑΕ
ELVIAL AE – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΧ METAL AE
EXALCO AE
ETEM AE
ΘΕΜΕΛΙΟ SOFTWARE
IDECO ΕΠΕ
INVER EAST MED – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
CAL – ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
LESTO - PORTA ΜΟΝ ΕΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ – ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΕ
ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ
ΠΑΝΕΛ. ΟΜΟΣΠ. ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΠΟΒΑΣ)
ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΟΜΕΣ
PERLA PROFIL – ΑΓΓΕΛΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΒΕ
ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
PIERIA GLASS – Σ. ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
POWER LOCK AE
PRIMO DISEGNIO – ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ
PROFILGROUP-ΜΠΙΡΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
PROFILCO AE
PROFILMEDIA
ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ
SECURITY LOCK – ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΑΒΕΕ
SICCONA BY CENTER AL - ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
STYLE DOORS AE
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΕΚΑ
TEAM ROLL
TOP ALUMIN – ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
UNIQUEPLAST – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
HERMIS – ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ

Συμμετοχές έως 11.4.2013
Τι θα βρείτε στην έκθεση
Οι κύριες κατηγορίες εκθεμάτων που θα παρουσιαστούν στην 11η Κλαδική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ θα καλύψουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες του τελικού καταναλωτή καθώς και του
επαγγελματία επισκέπτη:
•
•
•
•

•

Καινοτόμες εφαρμογές αλουμινίου στη σύγχρονη οικοδομή
Θερμομονωτικά συστήματα με υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας
Φύλλα επενδύσεων για κτήρια
Προϊόντα αλουμινίου για συσκευασίες
Πρωτοποριακά συστήματα υαλοπετασμάτων και αίθριων για όλες τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές
απαιτήσεις

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Συστήματα εύκολης αντικατάστασης κουφωμάτων
Βιοκλιματικά συστήματα κουφωμάτων, υαλοπετασμάτων και φωτοβολταϊκών
Συστήματα αλουμινίου με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ηχομόνωσης κτλ
Συστήματα σκίασης και περσίδων
Νέες εφαρμογές του αλουμινίου για ανακαίνιση και παραδοσιακά κτήρια
Πόρτες εισόδου, ασφαλείας και πυρασφάλειας
Αυτοματισμοί που αναβαθμίζουν την καθημερινή χρήση των κουφωμάτων
Ολοκληρωμένα συστήματα για ρολλά, σήτες, πατζούρια, γκαραζόπορτες, κάγκελα, πέργκολες
κτλ
Μηχανήματα και αυτοματισμοί στην παραγωγή του τελικού κουφώματος
Ειδικά προγράμματα και εργαλεία για τον αλουμινοκατασκευαστή
Νέες γενιές πουδρών για καινοτομία και αισθητικό αποτέλεσμα
Νέες γενιές υαλοπινάκων για τα σύγχρονα κουφώματα

2 γνωστές εκθέσεις μαζί με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013
Η 11η Κλαδική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ σχεδιάζεται και οργανώνεται με σκοπό την
αποδοτικότερη και πλέον επιτυχημένη συμμετοχή των εταιρειών του κλάδου του αλουμινίου σε αυτή.
Για το λόγο αυτό η έκθεση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στον ίδιο χώρο με τις συγγενείς
τεχνικές-καταναλωτικές εκθέσεις:

ECOTEC
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, φωτοβολταϊκά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας. ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, εναλλακτικές τεχνολογίες, ανακύκλωση, οικολογική δόμηση, αποκατάσταση περιβάλλοντος.
DOMICATEC
Σαλόνι Δόμησης και Ανακαίνισης: δομικά υλικά, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, επικοινωνίας,
ασφαλείας και διαχείρισης υδάτων, είδη κήπου και οικιακού εξοπλισμού, μονώσεις, χρώματα,
επενδύσεις, προκατασκευές, εργαλεία, λογισμικά.
Το εκθεσιακό κέντρο
Η 11η Κλαδική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο και πλέον
λειτουργικό εκθεσιακό κέντρο στην Ελλάδα, ένα εκθεσιακό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη
και σημαντικότερη έκθεση του κλάδου του αλουμινίου καθώς και όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις της.
Το METROPOLITAN EXPO βρίσκεται στο χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.
Συνδέεται με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω του οδικού δικτύου.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών της έκθεσης, οι οργανωτές
έχουν προγραμματίσει για τη δωρεάν μεταφορά εκθετών και επισκεπτών με πούλμαν από τους
σταθμούς του μετρό και του προαστιακού «Αεροδρόμιο» και «Δουκίσσης Πλακεντίας» για όλες τις
ημέρες λειτουργίας της έκθεσης.
Περισσότερες πληροφορίες
www.ellinikoalouminio.gr
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Η 11η Κλαδική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Υποστηρικτές της
έκθεσης είναι ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλ. Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση
Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Χορηγοί
επικοινωνίας είναι τα περιοδικά: Αluminium magazine, Profil, themelio.gr, Κτίσμα και
Αλουμίνιο, Δομές, Κτίριο, Ecotec και Εργοληπτικό Βήμα. Χορηγοί επικοινωνίας internet είναι:
Alunet.gr, Profilnet.gr, e-alouminio.gr, greekarchitects.gr.

