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ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019  
18-20 Οκτωβρίου 2019, Metropolitan Expo 

 
 Η επαγγελματική έκθεση που δίνει νέα πνοή στον κλάδο των 

κατασκευών  
 

Οι εταιρείες διοργάνωσης ROTA A.E. και η TEXPO A.E. ανακοινώνουν τη διοργάνωση της έκθεσης  
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN 
EXPO στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από τις 18 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2019.Η 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες και ειδικότερα στο 
εξειδικευμένο κοινό της αγοράς των κατασκευών, σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολάβους, στελέχη 
κατασκευαστικών εταιρειών, επαγγελματίες της οικοδομής, των υλικών και του design. 
 
Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ήδη είναι εμφανή τα 
πρώτα σημάδια ανάκαμψης της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα 
τελευταία επίσημα στοιχεία η ιδιωτική και δημόσια κατασκευαστική δραστηριότητα καταγράφει 
αξιοσημείωτη άνοδο της τάξης τoυ 10,5% (έκδοση νέων αδειών στο δωδεκάμηνο Δεκέμβριος 2017 
- Νοέμβριος 2018). 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 φιλοδοξεί να αναδειχθεί στο μεγαλύτερο εκθεσιακό 
event του κατασκευαστικού κλάδου. Προσανατολισμένη στην εξωστρέφεια, η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 
2019 θα δεχθεί επισκέπτες από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. 
Ήδη στην έκθεση έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 200 επιχειρηματικές αποστολές, που 
περιλαμβάνουν εκπροσώπους των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών, από 17 χώρες 
στόχους των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Β. Αφρικής, στις οποίες καταγράφεται ή 
αναμένεται να καταγραφεί σημαντική ζήτηση για τον κατασκευαστικό κλάδο. Στο πλαίσιο της έκθεσης 
προγραμματίζονται πάνω από 5500 συναντήσεις B2B, για τις οποίες ήδη έχει εκδηλωθεί σημαντικό 
ενδιαφέρον.  
 
Κατά τη διάρκεια της ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για ο,τιδήποτε έχει σχέση με την κατασκευή νέων κτιρίων, την ανακαίνιση, τη 
διαχείριση και λειτουργία κτιρίων και να δουν από κοντά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Στους εκθέτες 
περιλαμβάνονται εταιρείες από όλο το φάσμα των προϊόντων, υλικών συστημάτων και υπηρεσιών 
όπως: Δομικά Προϊόντα - Ξηρά Δόμηση, Μονωτικά Υλικά - Συστήματα Θερμομόνωσης, 
Στεγανοποιητικά Υλικά, Κονιάματα- Βελτιωτικά, Πλακάκια - Είδη Υγιεινής, Κουφώματα (Αλουμίνιου 
-P.V.C) , Χρώματα, Δάπεδα  - Ψευδοροφές, Κάγκελα (Inox- Αλουμινίου- Σιδήρου) - Είδη 
Κιγκαλερίας, Προϊόντα Τσιμέντου (Πλάκες - Κυβόλιθοι- Κανάλια), Πισίνες - Spa, Μάρμαρα – Γρανίτες 
- Πέτρες , Αίθρια – Πέργολες - Πολυκαρβονικά, Εργαλεία & Οικοδομικά  Μηχανήματα, Ανελκυστήρες, 
Αρχιτεκτονικά γραφεία, Software 
 
Επίσης η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 θα περιλαμβάνει σημαντικές ειδικές δράσεις και παράλληλες 
εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο για το Σύγχρονο Design και 
την Αρχιτεκτονική. Παράλληλα με τη διεξαγωγή της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 
OPEN SPACE 2019, με εκδηλώσεις γύρω από την αειφορία, την πράσινη δόμηση και τις τεχνολογίες 
εξοικονόμησης ενέργειας. Το πρόγραμμα των ειδικών δράσεων και παράλληλων εκδηλώσεων θα 
εμπλουτιστεί και με άλλα events που θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.buildexpogreece.com 



 

 

 
Ταυτότητα ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 
Η διεθνής έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 διοργανώνεται από τις εταιρείες ROTA AE και TEXPO 
ΑΕ από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο 
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΣΕΒ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, του Εμπορικού Και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 
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