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BAUTEC 2022 
 
20η Διεθνής Κλαδική Έκθεση για την Οικοδομή και την Τεχνολογία Κτιρίων 
 
Βερολίνο, 22 – 25 Φεβρουαρίου 2022 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
από τις 22 μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 θα λάβει χώρα στο Βερολίνο η bautec, η οποία διοργανώνεται 
κάθε δύο χρόνια από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο και αντιπροσωπεύει το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα.  
 
Το Βερολίνο είναι ο ιδεώδης τόπος για την ειδική αυτή έκθεση, διότι βρίσκεται στο κέντρο της μεγάλης 
περιοχής εξυγίανσης της Ανατολικής Γερμανίας και κοντά στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης. Στους επισκέπτες από αυτές τις χώρες το know how και η απεριόριστη προσφορά της έκθεσης 
σε συστήματα και προϊόντα συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό. 
 
Στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχαν 425 εκθέτες από 19 χώρες, ανάμεσά τους και η ελληνική εταιρία 
KAMARIDIS GLOBAL WIRE S.A., οι οποίοι παρουσίασαν σε περισσότερους απο 31.000 επισκέπτες όλα 
τους τα προϊόντα και τις εξελίξεις στον κλάδο της οικοδομής. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη επιτυχία σημείωσε το ντεμπούτο της #upBERLIN στην αίθουσα 4.2, υπό 
το σύνθημα Planning. Building. Operating. Την πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο project ανέλαβε η 
έκθεση bautec σε συνεργασία με τον Εθνικό Σύνδεσμο Κατασκευαστών της Γερμανίας, το οποίο 
συνδυάζει για πρώτη φορά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διαβίωση και τη λειτουργία των 
κατασκευαστικών στοιχειών.  
 
Η κλαδική βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ανάγκη για νέες οικοδομές, ανακαινίσεις και 
εκσυγχρονισμούς, έχει αναγνωρίσει τη bautec ως τη σημαντικότερη έκθεση για την οικοδομή, μέσω της 
οποίας προωθούνται οι πωλήσεις. Εκτός αυτού προσφέρει σε όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο 
ένα Forum για μία ποιοτική ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.  
 
Στη bautec 2022 θα παρουσιαστούν δομικά υλικά, πόρτες, παράθυρα, συστήματα και τεχνολογία για την 
οικοδομή, μηχανήματα οδοποιίας, εγκαταστάσεις, στέγες, μονωτικά και στεγανωτικά υλικά, πλακάκια 
και κεραμικά, γυαλί, σίδερο, αλουμίνιο, χημικά, ψύξη, θέρμανση, κλιματισμός, ασφάλεια, συστήματα 
περίφραξης, αλλά και θέματα, όπως δόμηση και ενέργεια.  
 
Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.bautec.com 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, για κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή και για επιπλέον έκπτωση 10% στα 
μέλη μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, Αθήνα, τηλ.: 210  64 19 
037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr.  
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου  
στην Ελλάδα        

 


