Αιγίδα:

Οργάνωση:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
• ΣΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ • ΕΝΩΣΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ • ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ • ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ-ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ • ALL4GREECE

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:

∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
ΧΟΡΗΓΟΙ:

...και συνεχίζουµε

γνώση επαφές ψυχαγωγία
• Σε ένα συµβολικό κτήριο στο κέντρο της αγοράς
• Με το µεγαλύτερο συνεδριακό & εκθεσιακό χώρο
• Με ειδικό χώρο παρουσιάσεων “open space” για multimedia
επικοινωνία ειδικών θεµάτων
• Κορυφαίοι οµιλητές ευρύτερης αποδοχής
• Υψηλό επίπεδο συµµετοχής κατασκευαστών αλουµινίου,
αρχιτεκτόνων, φορέων, δηµοσιογράφων, πολιτείας
• Νέες τεχνολογίες & υπηρεσίες µε πιο δελεαστική αξία συµµετοχής
• Έκθεση (stands) διαρκής από τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου
• Έκθεση & βραβεία αρχιτεκτονικού έργου, µε συµµετοχή
κατασκευαστών αλουµινίου & αρχιτεκτόνων

Αποκτήστε τα όλα σε ειδική τιµή…
& θα έχετε πολύ περισσότερα από ένα εισιτήριο συµµετοχής!

/Αξία συµµετοχής
ανά σύνεδρο..............................80,00
Στην αξία περιλαµβάνονται: συµµετοχή στις εργασίες, τις εκθέσεις &
το open space, τσάντα συνεδρίου, coffee breaks, δίπλωµα
συµµετοχής, πρακτικά συνεδρίου.

/Αξία συµµετοχής συνοδού
µε πλήρη δικαιώµατα...................30,00
Στην αξία περιλαµβάνονται: συµµετοχή στις εκθέσεις & το open
space, coffee breaks, περιήγηση µε ξεναγό, δυνατότητα εισόδου
στις εργασίες του συνεδρίου. Δεν περιλαµβάνονται εισιτήρια
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

/Αξία συµµετοχής στη δεξίωση
του Σαββάτου.............................25,00
Αξία ανά άτοµο. Δεν περιλαµβάνονται ποτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στις αξίες δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ
Οι αξίες είναι ατοµικές και ανά σύνεδρο υπάρχει η δυνατότητα ενός µόνο
συνοδού στην ειδική αξία.
Τα Χρυσά µέλη και οι συµµετέχοντες από νησιά και ακριτικές περιοχές θα
λάβουν ειδικό δώρο.
Εξαιρούνται Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Ξενοδόχοι, καλεσµένοι, που έχουν
ελεύθερη είσοδο στις εργασίες, τις εκθέσεις & το open space, µετά από
έγκαιρη δήλωση συµµετοχής, το αργότερο µία εβδοµάδα πριν το γεγονός.

Οι διοργανωτές θα επιδιώξουν ειδικές αξίες διαµονής στα
ξενοδοχεία πλησίον του συντάγµατος, για απευθείας κρατήσεις
από τους ενδιαφερόµενους.

