η έκθεση για την αειφορία, την πράσινη δόμηση και τις τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και το περιβάλλον
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Η αξιοποίηση Βιομάζας ως μοχλός ανάπτυξης
στη σύγχρονη πραγματικότητα

ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

1 Επικοινωνήστε με στοχευμένους αγοραστές!
2 Διευρύνετε το πελατολόγιό σας!
3 Παρουσιάστε τα προϊόντα σας και
πραγματοποιήστε εμπορικές συναλλαγές!
4 Ενισχύστε την αναγνωρισιμότητα της
εταιρίας σας!

5 Συμβάλλετε στη διάδοση αξιοποίησης βιομάζας
και επωφεληθείτε από τις εξελίξεις ενός ραγδαία
αναπτυσσόμενου κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.
6 Δικτυωθείτε με φορείς, επιχειρήσεις και
επαγγελματίες της αγοράς αξιοποίησης βιομάζας
και βιοενέργειας.

Η Αξιοποίηση Βιομάζας ως Μοχλός Ανάπτυξης στη Σύγχρονη Πραγματικότητα
Η αξιοποίηση βιομάζας δεν περιορίζεται απλά και μόνο στον τομέα οικιακής θέρμανσης, αλλά αποτελεί οδηγό και
μοχλό ανάπτυξης για πλήθος εφαρμογών!

Γιατί βιομάζα;
1 Επειδή αντιμετωπίζει την ενεργειακή φτώχεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2 Επειδή συμβάλλει στη μελλοντική ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλεια.
3 Επειδή ενεργοποιεί και στηρίζει τον αγροτικό κόσμο.
4 Επειδή δημιουργεί θέσεις εργασίας και βάζει ένα σημαντικό λιθάρι στην ανάπτυξη.
5 Επειδή προστατεύει το περιβάλλον.

Η συμμετοχή αποτελεί θεμέλιο της λύσης!
Biomass Day
Παρασκευή 8/4/2016, 10:00 - 17:00
1η Ενότητα: Bioenergy4Business
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνει ημερίδα στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού έργου Bionergy4Business το οποίο υποστηρίζει και προωθεί τη (μερική) υποκατάσταση των συμβατικών
καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση με διαθέσιμες πηγές βιοενέργειας.
Στελέχη του κέντρου αλλά και άλλοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους
χρήσης της βιομάζας.

2η Ενότητα: Αξιοποίηση Βιομάζας για την Ανάπτυξη
Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) παρουσιάζει σειρά ομιλιών από επιστήμονες και επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αξιοποίησης βιομάζας και βιοενέργειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση Βιομάζας ως
Μοχλός Ανάπτυξης στη Σύγχρονη Πραγματικότητα: Εφαρμογές, Ευκαιρίες και Προϋποθέσεις».

Επωφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές συμμετοχής

Βioenergy Pavillion

Stand Α (690

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συμμετέχει δυναμικά στη Building Green Expo, στην ειδικά
διαμορφωμένη θεματική περιοχή Biomass & Bioenergy Pavillion, που απευθύνεται αποκλειστικά σε φορείς, εταιρείες
και επαγγελματίες του κλάδου βιομάζας, οι οποίοι καλούνται να αναδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να
αναδειχθούν μέσα από τις αξίες και τις εφαρμογές της βιομάζας στη σύγχρονη πραγματικότητα.

)

> Περίπτερο με δομή αλουμίνιου 2,5x3
> Σήμανση με την Επωνυμία
> Μοκέτα
> 1 spot των 100w και 1 πρίζα 220V

Stand β (720

)

> Περίπτερο με δομή αλουμίνιου 2,5x3
> Reception με σκαμπό και 2 καρέκλες
> Σήμανση με την Επωνυμία
> Μοκέτα
> 1 spot των 100w και 1 πρίζα 220V

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) αποτελεί πλήρες μέλος, ως Εθνικός
Σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει τη χώρα μας, του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου
Βιομάζας ΑΕΒΙΟΜ.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΗΜΕΡΑ
Η ευκαιρία να συναντήσετε ανθρώπους
που ενδιαφέρονται πραγματικά να συνεργαστούν μαζί σας!
Νέο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος
Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη - Κυριακή: 10:00 - 20:00

Παράλληλες εκδηλώσεις

SUN&SHADOW
ΣΚΙΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

SUN&SHADOW
Expo - Technical Seminars

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Expo - Conference
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