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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανοίγει σε λίγες ηµερες τις πύλες της η Έκθεση 
“Οικονοµική Θέρµανση & Εξοικονόµηση Ενέργειας 

2013’’ στο Ολυµπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας  

Λίγες ηµέρες έµειναν για την έναρξη της αυθεντικής και µοναδικής 
καταξιωµένης έκθεσης για όλες τις οικονοµικές µορφές θέρµανσης και την 

την εξοικονόµηση ενέργειας, η οποία φέτος συγκεντρώνει ΟΛΕΣ τις 
ισχυρότερες εταιρείες του κλάδου! 

Με µία συντριπτική συµµετοχή εκθετών συνεχίζονται οι προετοιµασίες για την έκθεση 
Οικονοµική Θέρµανση 2013’’,  η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Ολυµπιακό Ακίνητο 
Ξιφασκίας (πρ. ∆υτικό Αεροδρόµιο Ελληνικού – είσοδος απο Λ.Ποσειδώνος), από 27-30 
Σεπτεµβρίου 2013, από την εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων Be Best και τελεί υπό την 
Αιγίδα και ενεργό συµµετοχή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.  

Η σπουδαία και πρωτοπόρος ∆ιεθνής Έκθεση ήταν και η µόνη που άνοιξε τις πόρτες των 
ελληνικών νοικοκυριών στις οικονοµικές µορφές θέρµανσης.  

Η Έκθεση ’’Οικονοµική Θέρµανση & Εξοικονόµηση Ενέργειας 2013’’,  είναι η παλαιότερη και 
µεγαλύτερη στον χώρο και έχει βοηθήσει όσο τίποτα άλλο τους καταναλωτές να βρουν 
ουσιαστικές και αξιόπιστες λύσεις, µε αποτέλεσµα αυτή η προσπάθεια να βρει φανατικούς 
υποστηρικτές.  Ως εκ τούτου, η συµµετοχή φέτος είναι θεαµατικότατη, µε περισσότερες 
από 250 εταιρείες να έχουν δηλώσει από την πρώτη στιγµή ότι δεν υπήρχε καµία 
περίπτωση να λείψουν και µε πάνω από 60.000 επισκέπτες να αναµένονται, αναζητώντας 
µία διέξοδο από µία µεγάλη οικονοµική  ’’πληγή ’’ της καθηµερινότητάς τους .  

Όπως αρχικά είχαν προβλέψει οι δηµιουργοί και διοργανωτές  του φιλόδοξου αυτού 
εκθεσιακού εγχειρήµατος, η σηµασία και απήχησή του σε ένα τεράστιο κοµµάτι του 
καταναλωτικού κοινού ήταν τουλάχιστον θεαµατικές,  αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες είναι 
απόλυτα δεκτικοί όταν έχουν µπροστά τους ένα προϊόν που αξίζει την προσοχή τους, και, ότι 
µε τη σειρά τους, όσες επιχειρήσεις διαθέτουν το εν λόγω προϊόν,  έχουν µία τεράστια 
ευκαιρία να αξιοποιήσουν την έκθεση για να το προβάλλουν εύκολα, άµεσα και 
αποτελεσµατικά! 

Η Έκθεση ’Οικονοµική Θέρµανση & Εξοικονόµηση Ενέργειας 2013’’ έρχεται για να δηλώσει 
ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ανοίγοντας νέους δρόµους στο κοινό και συστήνοντάς το µε τις 
πιο εξελιγµένες και εναλλακτικές µορφές θέρµανσης, οι οποίες όµως, δεν ’’καίνε’’ το 
πορτοφόλι του.  

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 
27-30 Σεπτεµβρίου 2013 
Ολυµπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας (πρ. ∆υτικό Αεροδρόµιο Ελληνικού, Είσοδος απο 
Λ.Ποσειδώνος). 
 
 


