
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ &ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

AMBIENT-CONSTRUCTEXPO-ROMTHERM  

  (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ   14-17/03/2019)                      
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών CONSTRUCT EXPO 2019   

οργανώνεται κάθε χρόνο στον εκθεσιακό χώρο Romexpo 

στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.  

Σκοπός της έκθεσης είναι να καλύψει τις ανάγκες της 

ανερχόμενης αγοράς της Ρουμανίας, αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Σύμφωνα με στοιχεία 

των οργανωτών τα εμπορικά αποτελέσματα των εκθετών 

του 2018 ήταν περισσότερο από ικανοποιητικά καθώς  το 

85% ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή 

τους, ενώ το 82% θα επαναλάβουν τη συμμετοχή τους . 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

Δομικά υλικά, κατασκευές, τεχνολογία ύδρευσης 

άρδευσης και προστασίας του περιβάλλοντος, τεχνολογία 

κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση) κατοικιών και 

επαγγελματικών χώρων, συστήματα καθαρισμού και 

συντήρησης, προϊόντα  μεταλλουργίας  και υαλουργίας, 

μπάνια, κεραμικά,  μάρμαρα και υλικά επεξεργασίας 

μαρμάρων . 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Καθαρή εκθεσιακή επιφάνεια:  Εσωτερικός χώρος 

15000 τ. μ. Εξωτερικός χώρος 6000   τ. μ. 

 Σύνολο εκθετών: 442 από 24 χώρες μεταξύ των οποίων 

Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, 

Τουρκία, κ.ά. 

 Σύνολο εμπορικών επισκεπτών 16.600 στην πλειοψηφία 

τους από την Ρουμανία αλλά και από γειτονικές χώρες(Μολδαβία, Ουκρανία, Σερβία , Βουλγαρία κ.ά). 

 

 (*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος ανέρχεται σε 75 € / τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. 24% για εσωτερικό χώρο.  

Στο  κόστος περιλαμβάνονται το ενοίκιο του χώρου, η κατασκευή και ο βασικός εξοπλισμός του 

περιπτέρου, τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου, παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ 

 T.: +30 210 3355709 

E.: o.koletsis@enterprisegreece.gov.gr  

 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

75 €/ τ.μ.πλέον  Φ.Π.Α για εσωτερικό χώρο  

 

 

 

 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

   www.constructexpo.ro 
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ρεύματος, καθαρισμός stand, καταχώρηση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης καθώς και 

διαφημιστική προβολή της Ελληνικής συμμετοχής. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για την συμμετοχή  τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν απαραιτήτως   μαζί 

με την αίτηση  συμμετοχής τους, ως προκαταβολή  το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής 

λαμβάνοντας υπόψη  τα αιτούμενα  τ.μ. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την 

οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την 

έναρξη της έκθεσης.  

 

Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνεται ως ακολούθως : 

Με κατάθεση στον  παρακάτω λογαριασμό: 

ALPHA BANK 

IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:        Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών 

Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE 

GREECE 

 

Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης  θα   πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, 

η επωνυμία της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .  

 

Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του 

σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece SA στο fax: 210 3242079 ή e-mail στο 

pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στον οργανωτή της έκθεσης κ. Οδυσσέα Κωλέτση 

(e-mail: o.koletsis@enterprisegreece.gov.gr ) 

 

Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών 

μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε 

συμπληρωματική πληροφορία 

 

 

Μανώλης Δανιήλ 

Διευθυντής 
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