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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

BATIMAT 2013, (Παρίσι 4-8/11/2013) 
 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Batimat- δομικός και κατασκευαστικός εξοπλισμός, εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης 
 
Όλοι οι τομείς της κατασκευής, για όλα τα στάδια κατασκευής 
περιλαμβάνονται πλέον στην ανά διετία έκθεση που μετακινείται από 
φέτος, στην 29η διοργάνωση της, στο κεντρικό εκθεσιακό κέντρο του 
Παρισιού (Paris Nord Villepinte). 
Πρόκειται για μια από της σημαντικότερες εμπορικές εκθέσεις του 
κατασκευαστικού κλάδου στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, 
κατανεμημένη σε εκθεσιακά τμήματα για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, 
που καλύπτουν έτσι όλο το ευρύ φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών της 
οικείας βιομηχανίας. Η τμηματοποίηση αυτή εξοικονομεί πόρους και στους 
εκθέτες, αφού έτσι υποδέχονται κυρίως το εξειδικευμένο κοινό που τους 
ενδιαφέρει. Φέτος ενσωματώνεται και η διοργάνωση της Interclima + elec 
που αφορά στον κλιματισμό αλλά και τα τις πηγές ενέργειας. 
 
Οι οργανωτές, με τις παράπλευρες εκδηλώσεις «τιμώμενες χώρες», 
«βράβευση καινοτόμων προϊόντων», συνέδρια και ημερίδες, διασφαλίζουν 
κάθε φορά τόσο την υψηλή και αυστηρά επαγγελματική επισκεψιμότητα 
όσο και την κάλυψη των ΜΜΕ. Ειδικότερα, η επαγγελματική κοινότητα των 
αρχιτεκτόνων, έχει πάντα μεγάλη συμμετοχή στα παράλληλα γεγονότα 
αλλά επισκέπτεται και την έκθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

● Σύνολο εκθετών: πλέον των 3.300 

● Σύνολο επισκεπτών 351.748 εκ των οποίων το 19% από 177 χώρες 
εκτός της Γαλλίας. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση κυμαίνεται από 276 € - 322 € / τ.μ. 

Η στήριξη του Οργανισμού (40%) θα εφαρμοσθεί στο τιμολόγιο 
ενοικίου χώρου (πλέον ειδικών επιβαρύνσεων) με registration fee και 
για χώρο μέχρι 40 τ.μ. 

Η εκταμίευση της συμμετοχής του ΟΠΕ προς τον οργανωτή θα 
πραγματοποιείται μετά την αντίστοιχη οικονομική τακτοποίηση του 
εκθέτη προς τον οργανωτή.  

 

ΥΠΕΥΘΥΝH ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
Τέτη Περισσάκη 

T 210 9982 241 

E ttp@hepo.gr 
 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΕ 40% 

Μέχρι 40 τ.μ. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι εξαντλήσεως χώρου 
από τους οργανωτές 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
 

www.batimat.com  
 

 



 

ΟΠΕ Α.Ε., Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 Αθήνα, Τηλ. 9982100, Fax: 9969100, www.hepo.gr 2 από 2            
 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να διασφαλίσουν το χώρο τους σε συνεργασία με τους οργανωτές και 
εφόσον συμφωνήσουν, να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής προς τον ΟΠΕ. Σημειώνεται 
ότι η υπογραφή της αίτησης συμμετοχής των οργανωτών αποτελεί ταυτόχρονα και αποδοχή του 
κανονισμού και γι αυτό θα πρέπει να δίνεται προσοχή στις προβλεπόμενες δεσμεύσεις για την αποστολή 
προκαταβολών προς τους οργανωτές. Τέλος, θα πρέπει να επισημαίνεται προς τους οργανωτές ότι η 
οικονομική υποχρέωση για το χώρο που συμφωνείται, θα ικανοποιηθεί από 2 υπόχρεους, την ίδια την 
εταιρεία και τον ΟΠΕ. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε 
συμπληρωματική πληροφορία. 

 

 

 

 

 

 

 
Τέτη Περισσάκη 
Υπεύθυνη Τμήματος 

 


