
  

 

 

 

 

 

  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“ E l e c - T e c ”: H πιο λαμπρή έκθεση φωτίζει και τα 

“smart homes” 

Η κορυφαία έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού 

και συστημάτων ασφαλείας προετοιμάζεται με νέα 

αισθητική και ποιοτικά δεδομένα 

Περισσότερη λάμψη αλλά και νέες τεχνολογικές καινοτομίες για τα smart homes 

επιφυλάσσει η 3η διεθνής έκθεση “Elec.Τec”, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον 

Φεβρουάριο του 2020 στο MEC Παιανίας. Ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους 

μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ενώ ήδη έχει αρχίσει η 

προετοιμασία του συνεδριακού προγράμματος.  

 

Στους ρυθμούς της νέας εποχής με όλες τις καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες απομακρυσμένης 

διαχείρισης που πρέπει να διαθέτει ένα smart home προετοιμάζεται η μοναδική και απολύτως 

εξειδεικευμένη “Elec.Tec” του 2020. 

 

Στον εκσυγχρονισμένο εκθεσιακό χώρο του MEC στην Παιανία, οι επισκέπτες θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν και να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις σε ηλεκτρολογικό υλικό, 

συστήματα ασφαλείας και ελέγχου, αυτοματισμούς, λογισμικά και προγράμματα 

απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω του διαδικτύου, αλλά και εργαλεία. Για ειδικές 

κατηγορίες επισκεπτών, όπως είναι οι αρχιτέκτονες, μελετητές, σχεδιαστές φωτισμού και 

διακοσμητές θα φιλοξενηθούν οι πιο σύγχρονες προτάσεις αρχιτεκτονικού, 

επαγγελματικού, διακοσμητικού αλλά και οικιακού φωτισμού. 

 

Στο συνεδριακό πρόγραμμα του 3ου “Elec.Tec Forum” θα ενταχθούν θέματα που αφορούν 

στην παραγωγή, διαχείριση, διανομή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις εξελίξεις στα 

ζητήματα της ενεργειακής αξιοποίησης, αλλά και στα θέματα διά βίου εκπαίδευσης 

επαγγελματιών ηλεκτρολόγων – εργοληπτών. 

 

Στην έκθεση συμμετέχουν: Κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς ηλεκτρολογικού, 

φωτιστικού, τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού υλικού, συστημάτων αυτοματισμού, ασφαλείας 

και ελέγχου, λογισμικού και εργαλείων, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής και 

διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

 

 

http://www.elec-tec.gr/
http://www.elec-tec.gr/
http://www.elec-tec.gr/
http://www.elec-tec.gr/el/default.asp?sw=1366
http://www.elec-tec.gr/el/default.asp?groupID=5


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απευθύνεται στους εμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, ηλεκτρολόγους - 

εγκαταστάτες, εργολήπτες και μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μελετητές, διακοσμητές, 

στελέχη εργοληπτικών εταιρειών, στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και στελέχη δημοσίων 

οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα προσκληθούν επίσης συνδικαλιστικοί φορείς 

(ομοσπονδίες και σωματεία των ενδιαφερόμενων κλάδων), εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρεσβείες 

κ.ά. 

 

Η διεθνής έκθεση “Elec.Tec” πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και υποστηρίζεται από τους 

σημαντικότερους επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς του χώρου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι εκθέτες και επισκέπτες μπορούν να έχουν διαρκή 

ενημέρωση από την ιστοσελίδα της έκθεσης αλλά και του περιοδικού 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ». 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ», «Ecotec», «Logistics & Management» 

«Θερμοϋδραυλικός», «Car & Truck», «Εργοταξιακά Θέματα»  

«Μετάδοση Ισχύος» 

 Η έκθεση, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, θα προβληθεί με διαφημίσεις σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήμιση 
πανελλαδικά και με διανομή διαφημιστικών εντύπων, προσκλήσεων, αφισών κ.ά. 

 

http://www.elec-tec.gr/
http://www.electrologos.gr/
http://www.ecotec.gr/index.php
http://www.logistics-management.gr/
http://www.thermoydravlikos.gr/
http://www.ergotaxiaka.gr/
http://www.metadosi-ischios.gr/

