
Πάνω από 60 επιχειρήσεις &
Φορείς υποστηρίζουν το 
συνέδριο!



Το μήνυμα του Συνεδρίου

Green Business

Με κεντρικό μήνυμα GREEN BUSINESS και με δεδομένη αισιοδοξία για το μέλλον του κλάδου, 
ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες μας για το 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές».

Η μεγάλη γιορτή του αλουμινίου θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Νοεμβρίου του επόμενου έτους 2022,
στη μετά covid εποχή και στο πεντάστερο ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριό μας, 28 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, επικεντρωμένο στα θέματα της βιώσιμης 
Ανάπτυξης, αναμένεται να ενώσει για μία ακόμα φορά τον κλάδο αλουμινίου με όλους τους 
συνεργαζόμενους κλάδους, σε ένα μοναδικό γεγονός, που προσφέρει γνώση, επαφές και 
ψυχαγωγία σε ένα ιδανικό περιβάλλον.



Το συνέδριο με μια ματιά

• Τίτλος: 15o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 2022

• Μήνυμα: Green Business

• Τόπος: Hyatt Regency Thessaloniki

• Χρόνος: 4-6 Νοεμβρίου 2022 (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή)

• Συμμετέχοντες: Κατασκευαστές & κλάδος Αλουμινίου, Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί, Συνεργαζόμενοι Κλάδοι, 

Ξενοδόχοι, Πολιτεία, Παράγοντες & Προσωπικότητες, Δημοσιογράφοι

• Οργάνωση: ENERGY MARKETING

• Επιτροπές συνεδρίου: Οργανωτική, Τιμητική

• Συνοπτικό πρόγραμμα:  - Παρασκευή 4/11, Άνοιγμα - Cocktail

- Σάββατο 5/11, Συνέδριο, Βραβεία, Δεξίωση

- Κυριακή 6/11, Πρωινή Συνεδρίαση – Κλείσιμο

• Παράλληλα: - Cocktail υποδοχής – Παρασκευή Βράδυ

- Έκθεση Χορηγών – όλες τις μέρες

- Έκθεση & Βραβεία Αρχιτεκτονικών Κατασκευών Αλουμινίου  – όλες τις μέρες

- Ξενάγηση για τους συνοδούς – Σάββατο πρωί

- Βραβεία alumini – Σάββατο βράδυ

- Δεξίωση – Σάββατο βράδυ

• Website:  www.alumini.gr

• Social Media:

http://www.alumini.gr/
http://www.facebook.com/aluminigr
http://www.instagram.com/aluminigr
http://www.linkedin.com/company/aluminigr
http://www.twitter.com/aluminigr


• Ο πλανήτης πάλλεται επάνω στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

• Όλες οι χώρες, όλοι οι κλάδοι συντονίζονται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

• Η κλιματική αλλαγή πιέζει όλο και περισσότερο για ποιοτικές αλλαγές νοοτροπίας και πρακτικής

• Η πανδημία Covid 19 ευαισθητοποίησε ακόμα περισσότερο το κοινό στις ανάγκες της βιωσιμότητας & του “ΕΥ ΖΗΝ”

• Σε λίγα χρόνια, όλοι οι καταναλωτές θα αγοράζουν ΜΟΝΟ προϊόντα και υπηρεσίες που σέβονται το τρίπτυχο…  

“ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”

• Δεν έχουμε χρόνο για αναβολές!

• Ο κλάδος αλουμινίου από τη φύση προσεγγίζει την έννοια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας

• Ωστόσο οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρότερες απέχουν πολύ από αυτή την έννοια

Το μεγάλο ερώτημα που θα απαντήσει το Συνέδριό μας είναι…

“Πώς οι επιχειρήσεις του κλάδου θα ενταχθούν στην κούρσα του GREEN BUSINESS, 

πώς θα εξασφαλίσουν τη δική τους βιωσιμότητα και πώς θα απαντήσουν στις ραγδαία 

αυξανόμενες ανάγκες της αρχιτεκτονικής, των τελικών πελατών αλλά και των ίδιων 

των μελών των επιχειρήσεων στις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης”

Θεματολογία του 

Συνεδρίου





HYATT REGENCY THESSALONIKI 5*
Το Hyatt Regency Thessaloniki βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και λίγα μόλις λεπτά από το 
κέντρο της πόλης. Σε ελάχιστα χιλιόμετρα βρίσκονται μερικές από τις πιο 
όμορφες ακτές της Χαλκιδικής και η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους.
Το Hyatt Regency Thessaloniki παρέχει τις μεγαλύτερες και τελειότερες 
ξενοδοχειακές υπηρεσίες συνεδρίων στα Βαλκάνια, με διαθεσιμότητα 1050 
ατόμων. Διαθέτει 152 πρόσφατα ανακαινισμένα, κομψά διακοσμημένα 
δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 34 πολυτελών σουιτών. Κάθε δωμάτιο έχει 
μπαλκόνι ή παράθυρα που προσφέρει πανέμορφη θέα στους 
καταπράσινους κήπους ή στον καταρράκτη με την πισίνα.
Το Hyatt Regency Thessaloniki προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αναψυχής και 
ευεξίας, συνδυάζοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας με εξαιρετικές 
υπηρεσίες. Νιώστε σαν στο σπίτι σας στα ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, 
απολαύστε αυθεντικές ελληνικές σπεσιαλιτέ, χαλαρώστε στην εξωτερική 
πισίνα και στους όμορφους κήπους του.



Πάμε Θεσσαλονίκη!!



ΝΑΥΠΛΙΟ 1994 Ξεκίνησε στην πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, με πρωτοβουλία και οργάνωση της ENERGY LINE και τη 
συνεργασία όλων των κλαδικών φορέων και προσωπικοτήτων της εποχής.

• Λόγω του μεγέθους του αλλά και της αφοσίωσης που έχει το συνέδριο στην καινοτομία και την ποιότητα, έχει πραγματοποιηθεί 
στα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα και ξενοδοχεία της χώρας.

• Σκοπός του συνεδρίου ήταν και παραμένει η ανάδειξη της ποιότητας και του μέλλοντος των κατασκευών αλουμινίου, πάντα με 
κέντρο τον “ανήσυχο” Έλληνα αλουμινoκατασκευαστή.

• Είναι το μεγαλύτερο επαγγελματικό συνέδριο της χώρας αλλά και το πρώτο συνέδριο που έφερε σε επαφή τους ανθρώπους του 
κλάδου, μεταξύ τους, με την πολιτεία, τον τύπο, τους αρχιτέκτονες, την κοινωνία.

• Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είναι κατά 50% αλουμινοκατασκευαστές, κατά 20% επαγγελματίες αρχιτέκτονες και μηχανικοί και 
κατά 30% επιχειρήσεις του κλάδου, φορείς και καλεσμένοι.

• Το συνέδριο πραγματοποιείται πάντα με την οργανωτική ευθύνη της Energy Marketing, με τη συνεργασία της επιτροπής συνεδρίου
και με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.

• Μετά από 28 χρόνια καινοτομιών, το συνέδριο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, μπαίνει σε μία ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ που θα καταπλήξει τους 
φίλους του θεσμού και όχι μόνο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Το έργο του συνέδριου 

και η συμβολή του 

στην εξέλιξη & τη συνοχή

του κλάδου, 

είναι ανυπολόγιστα!

Καινοτομίες, Σημαντικές Πρωτοβουλίες, Ανοίγματα σε Κλάδους,

Τεχνολογίες, Έρευνες, Καυτά Θέματα, Τάσεις, Συνεργασίες…



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ

(ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΧΡΟΝΟ & ΕΞΟΔΑ)

ΜΕΣΟΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠO 10 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ - 50 %

& ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - 20%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  - ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ  (ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, 

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ?

3
ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ

2
ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ

1
ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ & 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ



ΦΟΡΕΙΣ & MEDIA



• Newsletters, 14 μήνες X 2 X 3.000 αποδέκτες = 84.000 ots*
• Site, 24 μήνες X 500 επισκέπτες/μήνα = 12.000 ots
• Συνέδριο, το κύριο event ots

3 μέρες X 500 μ/ο επισκέπτες X 1.300 μηνύματα
(banners, οθόνες, πρόγραμμα, ανακοινώσεις…) = 1.950.000 ots

• Πρόγραμμα, 2.000 αντίτυπα = 2.000 ots
• Ανακοινώσεις, 3.000 αντίτυπα = 3.000 ots
• Έντυπο επίσημης αναγγελίας, 3.000 αντίτυπα = 3.000 ots
• Ψηφιακές αναγγελίες, 3 φορές Χ 3.000 αποδέκτες = 9.000 ots
• Social media 14 μήνες Χ 4.063 Μ.Ο. απήχησης = 243.780 ots

δημοσιεύσεων των σελίδων alumini, energymarketing, energyculture

(δεν περιλαμβάνονται οι προωθήσεις)

• Πρακτικά, 500 αποδέκτες, ψηφιακή μορφή = 800 ots
• Δελτία τύπου = 40.000 ots

(8 media X 5 μ/ο δελτία τύπου X 1000 μ/ο αναγνώστες…) 
• Διαφημίσεις = 40.000 ots

(8 media X 5 μ/ο διαφημίσεις X 1000 μ/ο αναγνώστες…) 

• Υποστηρικτές = 25.000 ots
(10 υποστηρικτές X 5 μ/ο ανακοινώσεις X 500 αποδέκτες…) 

TOTAL ……………………………………………..……………. 2.412.580 ots

Πάνω από 2.412.580* ευκαιρίες επικοινωνίας!

*Ots = Opportunities to see, Ευκαιρίες να σας δουν

Το κορυφαίο Β2Β EVENT



ΧΟΡΗΓΟΙ
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Δωρεάν συμμετοχή στο συνέδριο 

για τους αρχιτέκτονες - μηχανικούς

• Έχετε τη δυνατότητα χωρίς κανένα κόστος για εσάς να συνδυάσετε το κορυφαίο επαγγελματικό 

συνέδριο της χώρας με το δικό σας φορέα

• Αναπτύξτε τις επαφές σας με τους παράγοντες των κατασκευών και του αλουμινίου

• Προσφέρετε υπηρεσία στα μέλη σας

Nr.1

b2b
35 YEARS

Επιπλέον!...



Δωρεάν συμμετοχή

στην 2η Έκθεση & Βραβεία Αρχιτεκτονικών Έργων & Κατασκευών Αλουμινίου

για τους αρχιτέκτονες

Μπορείτε να ενθαρρύνετε τα μέλη σας αρχιτέκτονες 

να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με έργα διότι:

• Το γεγονός είναι καινοτομικό , ηγετικό & πολύτιμο και αναδεικνύει την αρχιτεκτονική

• Η δημοσιότητα του διαγωνισμού θα είναι τεράστια, με όλα τα μέσα σε όλα τα κοινά & θα εκδοθεί-διανεμηθεί κατάλογος.

• Η συμμετοχή στην Έκθεση & Βραβεία είναι δωρεάν για τους σύνεδρους

• Αναλυτικά οι όροι & οι προϋποθέσεις εδώ

Επιπλέον παροχές

Nr.1

b2b
35 YEARS

https://alumini.gr/index.php/2i-ekthesi-kai-vraveia-arhitektonikon-kataskeuon-alouminiou


Έχουμε κοινούς στόχους για το συνέδριο…

• Μεγάλη συμμετοχή αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών, περίγυρου

• Τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την υποστήριξή σας

• Υψηλή ποιότητα συνεδρίου – ικανοποιημένους σύνεδρους & 

φορείς

Πάμε λοιπόν να το πετύχουμε μαζί!

Nr.1

b2b
35 YEARS



Αναψυχή επιπέδου 

Προορισμοί 5* Οι πρώτοι που το 
λάνσαραν Χωρίς ανταγωνισμό

Το Μεγαλύτερο - Leading

Αριθμός Ιστορία Προσφορά
Ιδέα Πρωτοπορία

Έκθεση & Βραβεία

Alumini
Αρχιτεκτονικός 
ΔιαγωνισμόςΟμάδες

Χρυσά 
Μέλη

Τιμητική 
Επιτροπή

Βραβευμένοι 
Alumini

Συνεχής 
Οργανωτική 

Επιτροπή

Οι 
φορείς 

μας

Συνεχής 
Υποστήριξη 

(Ομάδα 
Energy)

Υψηλή Γνώση
Κορυφαίοι Ομιλητές / 

Ειδικοί

Μοναδική 
Έκταση 

Επικοινωνίας

Μοναδικό 
πακέτο 

Υποστήριξης 
Χορηγών

Η Μεγαλύτερη 

Συνεδριακή 
Έκθεση

Αρχιτέκτονες 
Μηχανικοί Τεχνικές 

Εταιρίες

Μόνο εμείς, Κρίσιμη μάζα

Προσκεκλημένοι μας!!!

Οι αποκλειστικότητες του συνεδρίου μας!



Στα Social Media @aluminigr :

Και στο newsletter του Συνέδριου, alumini news

Για να μαθαίνετε πρώτοι και γρήγορα, τα νέα του μεγαλύτερου επαγγελματικού 

συνέδριου της χώρας.

https://alumini.gr/
http://www.facebook.com/aluminigr
http://www.linkedin.com/company/aluminigr
http://www.instagram.com/aluminigr
http://www.twitter.com/aluminigr


• BRANDING - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

• WEB MARKETING

• DIRECT MARKETING

•DIGITAL MARKETING

• EVENTS MANAGEMENT

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (PRINT & DIGITAL)

• ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αναλυτικά το έργο μας, στο www.energymarketing.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

35 χρόνια γινόμαστε καλύτεροι για σας!

http://www.energymarketing.gr/


1 Sophokleous & Propontidos str., Akti Miaouli, 185 38 Piraeus, Greece, TEL. +30 210 4512000, FAX +30 210 4512011

info@energymarketing.gr, www.energymarketing.gr Nr.1

b2b

35 YEARS

mailto:info@energymarketing.gr
https://energymarketing.gr/

