
 

 

 

 

 
Πιο ενισχυµένη και πιο… 

«πράσινη» έρχεται η 4η διεθνής 
«Verde.tec» 

 

Για τις 20 – 22 Μαρτίου 2020 ορίστηκε το νέο 

ραντεβού των πρωτοπόρων στην κυκλική οικονοµία, τις 

τεχνολογίες περιβάλλοντος και τις έξυπνες πόλεις 

Οι εξελίξεις στην κυκλική οικονοµία, στις καινοτοµίες για τις 
τεχνολογίες αιχµής, οι µελέτες περίπτωσης και τα νέα έργα για 
βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά και τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα έργων 
φέρνει η 4η διεθνής έκθεση «Verde.tec». Θα πραγµατοποιηθεί στο 
MEC Παιανίας από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2020.  
 
Μετά την επιτυχία της προηγούµενης διοργάνωσης, η αγορά δίνει 
ραντεβού την επόµενη άνοιξη στη «Verde.tec» για να επιβεβαιώσει τη 
δυναµική και τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε όλους τους 
κλάδους των τεχνολογιών περιβάλλοντος.  
Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν ολοκληρωµένα έργα που παραδίδονται 
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών αλλά και τεχνολογικά επιτεύγµατα 
που διασφαλίζουν την αειφορία µε τη λιγότερη δυνατή ενεργειακή 
επιβάρυνση. Ύστερα από αίτηµα της αγοράς µάλιστα, θα υπάρξει δυναµική 
παρουσία των µηχανηµάτων έργων και των επιχειρήσεων που κάνουν 
προωθούν έργα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Συνεδριακά και βραβεύσεις  
 
Παράλληλα µε την έκθεση προετοιµάζονται οι εργασίες του «Verde.tec 
Forum», στο οποίο θα γίνει αναλυτική επισκόπηση µελετών και 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ολοκληρωµένων έργων που υλοποιούνται είτε ως ιδιωτικές επενδύσεις, είτε 
ως συµπράξεις Δηµοσίου - Ιδιωτικού τοµέα. Για µια φορά ακόµα, οι 
κορυφαίοι φορείς του κλάδου θα προετοιµάσουν workshops αλλά και 
ηµερίδες για την ανακύκλωση, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την 
οικολογική δόµηση και τη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Στο επόµενο διάστηµα θα ανακοινωθεί επίσης η πρόσκληση ενδιαφέροντος 
τόσο προς τους φορείς και τους οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο 
και προς τις δηµοτικές και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα διεκδικήσουν 
ένα από τα "Greek Green Awards 2020”.  
 
Στην 4η διεθνή έκθεση "Verde.tec”, θα διοργανωθούν δυο βραδυές 
απονοµής. Στην πρώτη θα τιµηθούν οι προτάσεις µε δηµόσιο και κοινωνικό 
αντίκτυπο ενώ στη δεύτερη, οι προτάσεις προώθησης των τεχνολογιών 
περιβάλλοντος µε επιχειρηµατική αντίληψη, αποτελέσµατα και 
στρατηγικούς στόχους.  
 
Ζήστε στον παλµό της κυκλικής οικονοµίας, εξασφαλίστε τη 
συµµετοχή σας στην 4η διεθνή έκθεση “Verde.tec” τώρα! 
 
Στην 4η διεθνή έκθεση “Verde.Tec” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος θα 
συµµετέχουν ως εκθέτες Δήµοι, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις 
Δήµων, Αναπτυξιακοί Σύνδεσµοι, ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ και αυτοδιοικητικοί φορείς 
του εξωτερικού, επίσης θα συµµετέχουν οι εταιρείες των οποίων 
δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:  

• Αποκατάσταση περιβάλλοντος – Τεχνολογίες αιχµής & Εξοικονόµηση 
ενέργειας.  

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
• Μηχανήµατα Έργων. 
• Κατασκευές και επισκευές κτηρίων. 
• Ανακύκλωση προϊόντων και υλικών. 
• «Πράσινη» Βιοµηχανία, µηχανήµατα, εργαλεία & εξοπλισµός.  
• Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιασµού. 
• Αυτοκινούµενα οχήµατα & µηχανήµατα. 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

Οι κατηγορίες επισκεπτών είναι οι ακόλουθες:  

• Στελέχη, µηχανικοί και τεχνικοί των ΟΤΑ, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας, 
των µεγάλων εµπορικών επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών εταιριών, 
των ξενοδοχειακών µονάδων, των Μεταφορών, 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. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
«Ηλεκτρολόγος», «Εργοταξιακά Θέµατα», «Μετάδοση 

Ισχύος», «Logistics & Management»,«Car & 
Truck», «Θερµοϋδραυλικός», «Ecotec» 

• 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. 
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