
των Logistics, Υπεύθυνοι των τεχνικών υπηρεσιών των δημοσίων Οργανισμών 
και Επιχειρήσεων, Αρχιτέκτονες, Εργολήπτες, Επενδυτές σε ΑΠΕ, Μελετητές, 
Αντιπρόσωποι και έμποροι από όλη την Ελλάδα, Ξένες αντιπροσωπείες, Ιδιώτες 
που ενδιαφέρονται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, βιολογικών καθαρισμών 
και συστημάτων ποιότητας νερού ή εξοικονόμησης ενέργειας στα ακίνητά τους.

Πού θα γίνει
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (M.E.C.) βρί-
σκεται στη Λεωφόρο Λαυρίου 301, στην Παιανία Αττικής. 
Αυτό το εκθεσιακό κέντρο διαθέτει: 

• Στεγασμένο εκθεσιακό χώρο σε ενιαία ισόγεια αίθουσα συνολικού εμβαδού 
12.000 τ.μ. με ελεύθερο ύψος 4,90 μέτρα. 

• Υπαίθριους εκθεσιακούς χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρό-
σθετοι χώροι παρουσίασης στατικών υλικών και μηχανημάτων. 

• Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για παράλληλες εκδηλώσεις χωρητικότητας 
από 150 έως 450 άτομα. 

• Χώρους σταθμεύσεως οχημάτων συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ.

Η έκθεση
Η διεθνής έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος “VERDE.TEC ’17” αποτελεί μια 
σύγχρονη και ολοκαίνουργια πρόταση, την ανάγκη της οποίας έχει υποδείξει η 
αγορά. Ο επιχειρηματικός κόσμος στην Ελλάδα αναμένει μια δυναμική διοργά-
νωση με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που δεν έρχεται να υποκαταστήσει άλλες 
προσπάθειες. 
Το νέο τοπίο στην αγορά, ύστερα από τις ανακατατάξεις που προκάλεσε η κρί-
ση, καθιστά απόλυτα απαραίτητη τη διοργάνωση της “VERDE.TEC ’17” ώστε να 
διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο επιχειρηματικών συνεργειών, συνεργασιών, δρά-
σεων και ενημέρωσης. Γι’ αυτό η κατηγοριοποίηση της έκθεσης αυτής είναι 
στοχευμένη και σαφής. 
Συνδυάζεται με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που θα 
έχουν διεθνή χαρακτήρα και σύγχρονη θεματολογία, ανάλογη του κύρους και 
της σοβαρότητας που επιδεικνύει η “Τεχνοεκδοτική / T-Press” από το 1991. 
Η 1η διεθνής έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος “VERDE.TEC ’17” θα διοργα-
νώνεται ανά διετία συμπληρώνοντας ανάλογες πρωτοβουλίες που απευθύνο-
νται σε δυναμικούς κλάδους της Οικονομίας. Φιλοδοξεί να καταστεί ο νέος ση-
μαντικός θεσμός από τις επιχειρήσεις για την αγορά και την Εθνική Οικονομία. 

Πόσο θα διαρκεί
Η διεθνής έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος “VERDE.TEC ’17” θα λειτουρ-
γήσει ως ακολούθως:
• Πέμπτη   2 Μαρτίου 2017 10:00’ – 20:00’
• Παρασκευή  3 Μαρτίου 2017 10:00’ – 20:00’
• Σάββατο  4 Μαρτίου 2017 10:00’ – 20:00’
• Κυριακή  5 Μαρτίου 2017 10:00’ – 20:00’

Πώς θα προβληθεί
Μετά την επικοινωνιακή επιτυχία της διεθνούς έκθεσης Ηλεκτρολογικού Υλικού 
& Φωτισμού “Elec.Tec”, η “Τεχνοεκδοτική / Τ-Press” θα ακολουθήσει πρόγραμ-
μα ευρείας προβολής της “VERDE.TEC ’17” εντός και εκτός της χώρας. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει το περιοδικό “Ecotec”, το κορυφαίο περιοδικό του 
κλάδου ήδη από το 2007. Επικουρικό και εξίσου καθοριστικό ρόλο θα έχουν τα 
περιοδικά “Logistics & Management” και “Εργοταξιακά Θέματα“. Στην πορεία θα 
ενταχθούν στον προγραμματισμό και άλλα ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας. Δελτία 
Τύπου, άμεση ενημέρωση και κάθε χρήσιμη πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στο 
διαδικτυακό τόπο: www.verde-tec.gr καθώς και από τα κοινωνικά δίκτυα.

Οι εκθέτες
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έκθεση έχουν ένα ισχυρό βήμα επικοι-
νωνίας με την αγορά. Πρόκειται για το περιοδικό “Ecotec”, μέλος του European 
Envoirmental Press (EEP), το οποίο από το 2007 δίνει το μήνυμα για άμεση 
υιοθέτηση τεχνολογίας στην υπηρεσία του περιβάλλοντος.
Στην νέα διεθνή έκθεση “VERDE.TEC ’17” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος θα 
συμμετέχουν εκθέτες, οι εταιρείες των οποίων δραστηριοποιούνται στις εξής 
κατηγορίες: Αποκατάσταση περιβάλλοντος – Τεχνολογίες αιχμής & Εξοικονό-
μηση ενέργειας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κατασκευές και επισκευές 
κτηρίων, Ανακύκλωση προϊόντων και υλικών, «Πράσινη» Βιομηχανία, μηχα-
νήματα, εργαλεία & εξοπλισμός, Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδια-
σμού, Αυτοκινούμενα οχήματα & μηχανήματα.

Οι επισκέπτες
Η νέα μεγάλη διοργάνωση της “Τεχνοεκδοτικής / T-Press“ απευθύνεται στις 
ακόλουθες κατηγορίες επισκεπτών: Στελέχη, μηχανικοί και τεχνικοί των ΟΤΑ, 
της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων, των 
κατασκευαστικών εταιριών, των ξενοδοχειακών μονάδων, των Μεταφορών, 


