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Η Έκθεζη “Οικονομική Θέπμανζη & 
Εξοικονόμηζη Ενέπγειαρ” 2013 επιζηπέθει και 
μαρ ςποδέσεηαι ΜΟΝΟ ζηο Ολςμπιακό Ακίνηηο 
Ξιθαζκίαρ! 

Η ππωηοπόπορ και μόνη καηαξιωμένη ζηη ζςνείδηζη ηος ελληνικού κοινού 
έκθεζη για ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ και όλερ ηιρ μοπθέρ θέπμανζηρ, 
επιζηπέθει θέηορ πιο δςναηή από ποηέ, έσονηαρ ζςγκενηπώζει ΟΛΕ ηιρ πιο 

γνωζηέρ και ιζσςπέρ εηαιπείερ ηος κλάδος! 

 Πεπιζζόηεπερ από 150 επισειπήζειρ 

 Πάνω από 60.000 επιζκέπηερ 

Μεηά ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο πξνεγνύκελεο δηνξγάλσζεο, ηελ νπνία κάιηζηα πνιινί 
ζέιεζαλ λα κηκεζνύλ έρνληαο αληηιεθζεί ηηο ηεξάζηηεο πξννπηηθέο ηεο, ε έθζεζε 
“Οικονομική Θέξκαλζε & Εμνηθνλόκεζε Ελέξγεηαο 2013”,  επηζηξέθεη θέηνο πην δπλαηή 
από πνηέ, ζην Οιπκπηαθό Αθίλεην Ξηθαζθίαο (πξ. Δπηηθό Αεξνδξόκην Ειιεληθνύ), από 27-30 
Σεπηεκβξίνπ, από ηελ εηαηξεία δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ Be Best.  

Τν ζεκαληηθό απηό εθζεζηαθό event είλαη ην κεγαιύηεξν ζηνλ ρώξν θαη έρεη βνεζήζεη όζν 
ηίπνηα άιιν ζηελ αλάδεημε ηνπ θιάδνπ, κε απνηέιεζκα απηή ε πξνζπάζεηα λα βξεη 
θαλαηηθνύο ππνζηεξηθηέο.  Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπκκεηνρή θέηνο είλαη ζεακαηηθόηαηε, κε ηηο 
κεγαιύηεξεο θαη πην γλσζηέο εηαηξείεο ηεο αγνξάο λα έρνπλ δειώζεη από ηελ πξώηε ζηηγκή 
όηη δελ ππήξρε θακία πεξίπησζε λα ιείςνπλ,  ελώ  ηελ ίδηα ζηηγκή έρεη αξρίζεη λα 
εθδειώλεηαη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη από ην θαηαλαισηηθό θνηλό, ην νπνίν δεηάεη ζπλερώο 
πιεξνθνξίεο, αλαδεηώληαο κία δηέμνδν από κία κεγάιε νηθνλνκηθή  “πιεγή” ηεο 
θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ .  

Όπσο αξρηθά είραλ πξνβιέςεη νη δεκηνπξγνί θαη δηνξγαλσηέο  ηνπ θηιόδνμνπ απηνύ 
εθζεζηαθνύ εγρεηξήκαηνο, ε ζεκαζία θαη απήρεζή ηνπ ζε έλα ηεξάζηην θνκκάηη ηνπ 
θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ζεακαηηθέο,  απνδεηθλύνληαο όηη νη Έιιελεο είλαη 
απόιπηα δεθηηθνί όηαλ έρνπλ κπξνζηά ηνπο έλα πξντόλ πνπ αμίδεη ηελ πξνζνρή ηνπο θαη όηη 
κε ηε ζεηξά ηνπο, όζεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ην ελ ιόγσ πξντόλ,  έρνπλ κία ηεξάζηηα 
επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ ηελ έθζεζε γηα λα ην πξνβάιινπλ εύθνια, άκεζα θαη 
απνηειεζκαηηθά! 

Η Έθζεζε “Οικονομική Θέξκαλζε & Εμνηθνλόκεζε Ελέξγεηαο 2013” έξρεηαη γηα λα δειώζεη 
όηη δελ ππάξρνπλ αδηέμνδα  θαη πξνζθαιεί όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ λα θάλνπλ 
ην ίδην, αλνίγνληαο λένπο δξόκνπο ζην θνηλό θαη ζπζηήλνληάο ην κε ηηο πην εμειηγκέλεο 
κνξθέο ζέξκαλζεο, νη νπνίεο όκσο, δελ ’’θαίλε’’ ην πνξηνθόιη ηνπ.  

ΕΚΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2013 

27-30 Σεπηεκβξίνπ 2013 
Οιπκπηαθό Αθίλεην Ξηθαζθίαο (πξ. Δπηηθό Αεξνδξόκην Ειιεληθνύ, είζνδνο απν Λ. 
Πνζεηδώλνο) 
www.oikonomiki-thermansi.gr  

http://www.oikonomiki-thermansi.gr/

