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Η Έθζεζε “Οηθνλνκηθή Θέξκαλζε – Ψύμε –  Ελέξγεηα & 

Εμαεξηζκόο 2014’’ δηεπξύλεηαη, αιιάδεη ρώξν δηεμαγωγήο 

θαη καο ππνδέρεηαη ζην Helexpo (Μαξνύζη) πην πιήξεο 

θαη δπλαηή από πνηέ! 
 
Γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά, ε πξώηε θαη κόλε θαηαμησκέλε έθζεζε γηα νηθνλνκία ζηε 

ζέξκαλζε θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο,  επηζηξέθεη ζε λέν ρώξν θαη κε λέεο 

θαηεγνξίεο εθζεηώλ, εκπινπηίδνληαο ηελ έηζη θη αιιηώο πινύζηα ιίζηα ζπκκεηνρώλ ηεο! 

 

Έρνληαο επηιέμεη ην Εθζεζηαθό Κέληξν Helexpo ζην Μαξνύζη, σο λέν ρώξν δηεμαγσγήο θαη 

επεθηείλνληαο ην αληηθείκελό ηεο θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ζρεηηθώλ επηρεηξήζσλ, ε Έθζεζε 

“Οηθνλνκηθή Θέξκαλζε – Ψύμε – Ελέξγεηα & Εμαεξηζκόο 2014’’  επηζηξέθεη από 26 έωο 

29 Σεπηεκβξίνπ 2014, αλαλεσκέλε θαη πην πιήξεο από πνηέ! 

 

Οξκώκελε από ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη έρνληαο ήδε θαηαθέξεη 

λα αλνίμεη ηηο πόξηεο ησλ ειιεληθώλ λνηθνθπξηώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ ζηηο πην 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζέξκαλζεο, ε κεγάιε δηεζλήο έθζεζε, “παηδί’’ ηεο γλσζηήο 

ειιεληθήο εηαηξείαο δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ Be Best, θάλεη γηα αθόκα κία θνξά έλα βήκα 

παξαπάλσ!  

 

Δηεπξύλεη ην αληηθείκελν θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο, παξνπζηάδνληαο ζε επαγγεικαηίεο θαη 

θαηαλαισηέο όιεο  ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη θαηλνηνκίεο από ηνλ ρώξν ηεο Ψύμεο, ηνπ 

Κιηκαηηζκνύ, ηνπ Εμαεξηζκνύ, θαη ηεο εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο θαη “ζβήλεη’’ γηα 

αθόκα κία ρξνληά θάζε άιιε πξνζπάζεηα απνκίκεζεο ηεο πξνζπάζεηάο ηεο.  

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Έθζεζεο, θέηνο επηιέρζεθε ην ππεξζύγρξνλν Εθζεζηαθό Κέληξν 

Ηelexpo ζην Μαξνύζη γηα δύν βαζηθνύο ιόγνπο. Πξώηνλ, επεηδή κέρξη ζήκεξα ην Κέληξν 

έρεη θεξδίζεη ηελ ςήθν εκπηζηνζύλεο ησλ πεξηζζόηεξσλ εθζεηώλ θαη επηζθεπηώλ θαη 

δεύηεξνλ επεηδή είλαη ν κόλνο ηδαληθόο ρώξνο γηα λα κπνξέζεη λα “ζηεγάζεη’’ ηε γηγάληηα 

πιένλ -κεηά από 3 ζπλερόκελεο επηηπρεκέλεο ρξνληέο- πξννπηηθή ηεο δηνξγάλσζεο.    

  

Τν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηηο ηειεπηαίεο δηνξγαλώζεηο, ππήξμε πξαγκαηηθά ζεακαηηθό, κε 

ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ηωλ ζρεηηθώλ θιάδωλ λα είλαη παξνύζεο θαη κε κεγάιε κεξίδα 

ηνπ θαηαλαιωηηθνύ θνηλνύ λα δίλεη ην παξώλ, αλαδεηώληαο ιύζεηο γηα έλα από ηα 

κεγαιύηεξα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ.  

 

Τα θαιά λέα είλαη όηη απηέο νη ιύζεηο ππάξρνπλ. Τα αθόκα θαιύηεξα λέα είλαη όηη πιένλ 

όινη μέξνπλ πνύ λα ηηο βξνπλ!  

 

ΜΟΝΟ ζην Εθζεζηαθό Κέληξν Helexpo ζην Μαξνύζη, από 26 έωο 29 Σεπηεκβξίνπ 2014, 

ζηελ Έθζεζε “Οηθνλνκηθή Θέξκαλζε – Ψύμε –  Ελέξγεηα & Εμαεξηζκόο 2014’’!   
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Έθζεζε “Οηθνλνκηθή Θέξκαλζε – Ψύμε –  Ελέξγεηα & Εμαεξηζκόο 2014’’ 

Εθζεζηαθό Κέληξν Helexpo, Μαξνύζη 

26 έωο 29 Σεπηεκβξίνπ 2014 

 

Παξαζθεπή 26 Σεπηεκβξίνπ  14:00 – 21:00 

Σάββαην 27 Σεπηεκβξίνπ   10:00 – 21:00 

Kπξηαθή 28 Σεπηεκβξίνπ   10:00 – 21:00 

Δεπηέξα 29 Σεπηεκβξίνπ   11:00 – 21:00 


