
 

 

een.ec.europa.eu  
 
 

 

12 Μαρτίου 2018 

Ενδιαφέρεστε να: 
 ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα των 

κατασκευών;  

 μάθετε για τις τελευταίες τεχνολογίες; 

 μοιραστείτε ιδέες για κατασκευαστικά έργα υψηλής ποιότητας με βιώσιμες και 
καινοτόμες λύσεις; 

 βρείτε νέους συνεργάτες; 
 

Η Διεθνής Έκθεση «Future of Building 2018» 
αποτελεί ιδανική επιλογή 

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης «Future of Building 2018» που θα 
πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) 
διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων στις 8-9 Μαΐου 2018, με 
σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.  
 
Η Διεθνής Έκθεση «Future of Building» αποτελεί κορυφαίο σημείο συνάντησης για 
επαγγελματίες/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: 
 

 «Έξυπνη πόλη» / σύγχρονος 
πολεοδομικός σχεδιασμός 

 Ευφυή κτίρια 

 Νέες μέθοδοι κατασκευής και 
ρομποτική 

 Νέα Οικοδομικά υλικά / 
εξαρτήματα και συστήματα 

 Ενεργειακή απόδοση  

 Βιώσιμη και πράσινη οικοδόμηση 

 Ξυλεία / κατασκευή ξύλου  

 Φυσικά υλικά και υλικά με 
μηδενικές εκπομπές 

 Δρόμοι και σήραγγες, υποδομή 
κυκλοφορίας 

 Έξυπνα σπίτια και οικιακή 
αυτοματοποίηση 

 Ψηφιοποίηση 
(Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληρο
φορίας- BIM) και Εικονική 
Πραγματικότητα (Virtual Reality) 

 Σύγχρονη εσωτερική ανακαίνιση 
πόλης 

 Κοινωνική στέγαση 

 
Ενδεικτικά, οι 1.200 επισκέπτες και οι 2.500 κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις που 
επιτεύχθηκαν σε προηγούμενες χρονιές, εγγυώνται την επιτυχία αυτής της Έκθεσης. 
Εκτιμάται ότι στην Διεθνή Έκθεση «Future of Building 2018» θα παρευρεθούν έως και 500  
συμμετέχοντες από περισσότερες από 40 χώρες και αναμένεται να πραγματοποιηθούν γύρω 
στις 600 επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ εταιρειών. 
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Η Έκθεση αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: 

Module 1 - Συνέδριο και εργαστήρια καινοτομίας: Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε 

σε διεθνείς συζητήσεις και να παρακολουθήσετε παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων καθώς και 

πετυχημένες πρακτικές εταιρειών. 

Module 2 - Εμπορική έκθεση "Mini-Construction-Expo": Θα έχετε την ευκαιρία να 

επισκεφτείτε αυστριακές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα των κατασκευών, υποδομών, ξυλουργικής, υλικών, εσωτερικού χώρου και τεχνολογίας 

κτιρίων, στα εκθεσιακά τους περίπτερα και να ανακαλύψετε τα προϊόντα και τις ιδέες τους. 

Module 3 - Εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων του Δικτύου EEN 

Module 4 - Εκδρομές: Επίσκεψη σε έργα, οικοδομικές λύσεις και κατασκευαστικές εταιρείες 

στην περιοχή της Βιέννης 

Module 5 - Δείπνο και εκδήλωση δικτύωσης στην Αυστριακή Διπλωματική Ακαδημία. 

 

Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα 
https://buildings2018.b2match.io/signup και να υποβάλετε το επιχειρηματικό σας 
προφίλ το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2018.  

 Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office). 

 Τα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για την 
αναζήτηση  δυνητικών συνεργατών. 

 Από τις 9 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου 2018, έχετε τη δυνατότητα αποστολής 
μηνυμάτων για συναντήσεις σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στην 
πλατφόρμα και που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.  

 Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη 
διοργάνωση. 

 
Κόστος συμμετοχής 

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
 

Λοιπές πληροφορίες 

 Γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης:  Αγγλική  

 Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner 
Hauptstraße 63, Βιέννη, Αυστρία 

 
Περισσότερες πληροφορίες  
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy  
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy  
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