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Nagy sikerrel zárta kapuit a második alkalommal megrendezett CEP® Clean Energy & Passive
House Expo. A rendezvényen 60 kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait az 1154
látogató előtt. A négy témában megtartott konferenciákon összesen 490 hallgató vett részt. Ez
alapján elmondható, hogy a CEP® mérete 2009-es évhez képest a duplájára nőtt!

    

A CEP® 2011. október 19-20-án immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre.

  

A kiállítás fő témái 2011-ben:

  

-  épületek energiahatékony építése, felújítása - green building
-  zéró energiafelhasználású és passzív házak
-  intelligens épületek, épületautomatizáció, smart metering, smart grid
-  energiaracionalizálás az épületekben, facility management ( irodaépületek, ipari parkok,
kereskedelemi hálózatok) - ÚJ TÉMA
-  energiatanácsadás, finanszírozás és az új támogatási rendszerek

  

2010-ben kiállítóink voltak többek között:

  

Bauland, NILAN, Aereco, Jüllich Glas, STO, ELMŰ, Thomaholz, MAICO, Honeywell, HERZ,
Uponor, Stiebel Eltron, Bachl, BOSCH, Aeroventil, Masterplast, Zubadan képviselet, Nikecell,
HELLA Árnyékolástechnika, Climalife, Klíma Áruház, Knauf, stb.
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2010-es kiállítóink listáját  megtekinthetik honlapunkon.

  

2011-ben legyen Ön is a nagy sikerű CEP® Clean Energy & Passive House Expo
kiállítója!

  

  

A MÉGSZ tagjainak kedvezményes kiállítási lehetőség

  

A CEP® kiállítás és konferencia kiváló alkalmat kínál Önnek és cégének, hogy új üzleti
kapcsolatokra tegyen szert. A MÉGSZ tagjai 10% kedvezményt kapnak a kiállítási terület és a
stand díjából. A részletekért érdeklődjön irodánkban a 06-1-213-4243-as telefonszámon vagy
kérje kötelezettségektől mentes ajánlatunkat még ma!

  

  

Miért érdemes kiállítani a CEP®-en?

  

-  a kiállítás a fenntartható építészet kiemelkedő eseményévé vált
-  a szakmai szektor minden releváns képviselője részt vesz a rendezvényen, így Ön is
megtalálja célcsoportját
-  kiemelt együttműködő szakmai partnerek: MAPASZ, MÉGSZ, Magyar Építész Kamara,
ÉVOSZ
-  a kiállítás alatt több magas színvonalú egész napos konferenciát tartunk passzívház építés,
minősítés és az épületek energiahatékony felújítása témában:
-  kivitelezők
-  önkormányzati döntéshozók, polgármesterek,
-  építészek, mérnökök,
-  épületgépészek
-  befektetők részvételével
-  célzott kommunikáció szakmai médiumokban
-  kiállítók marketingtevékenységének elősegítése és támogatása különböző eszközökkel, mint
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http://www.cep-expo.hu/exhibitors-list.html?&L=1
http://www.cep-expo.hu/exhibitors-quotation.html?&L=1
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pl. ingyenes online meghívó link, nyomtatott meghívó, hírlevelek, banner, előadási lehetőség

    

További információt talál a kiállítás tematikájáról a www.cep-expo.hu  weboldalon. 

    

Amennyiben további tájékoztatásra lenne szüksége, állunk szíves rendelkezésére!

  

  

Üdvözlettel: 

  

REECO Hungary Kft. 

  

1123, Budapest
Győri út 20.
T: 06-1-213-4240
F: 06-1-213-4248
info@cep-expo.hu
www.cep-expo.hu
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http://www.cep-expo.hu/
mailto:info@cep-expo.hu
file:///C:/Users/bb/Documents/work/megszlevel/2011/junius/forras2/www.cep-expo.hu

