
 
 

BAU China 2019 στη Σαγκάη (05.– 08.11.2019) 

Διεθνής Έκθεση Παραθύρων, Πορτών και Προσόψεων 

 

BAU 2021 στο Μόναχο (11. – 16.01.2021) 

Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών και Συστημάτων  

 

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ! 
 

Κυρίες και κύριοι, 
 
στο πλαίσιο διεξαγωγής της BAU 2017, ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου ανακοίνωσε την αγορά 
της σημαντικότερης εκθεσιακής πλατφόρμας της κινεζικής αγοράς για τον κλάδο της οικοδομής, που 
επικεντρώνεται κυρίως σε παράθυρα, πόρτες και προσόψεις, την έκθεση FENESTRATION China, 

μετονομάζοντας την σε BAU China. Στη δεύτερη εμφάνιση της κινέζικης εκδοχής της BAU, που έλαβε 
χώρα στο New China International Exhibition Center (NCIEC), του Πεκίνου, σημείωσε μεγάλη επιτυχία 
εδραιώνοντάς την ως ένα από τα μεγαλύτερα σημεία συνάντησης του κλάδου της οικοδομής στην κινεζική 
αγορά. 
 
Συγκεκριμένα, η προηγούμενη έκθεση φιλοξένησε 656 εκθέτες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα τους 
σε περισσότερους από 100.000 εμπορικούς επισκέπτες από 68 χώρες, σημειώνοντας αύξηση 6% στον 
αριθμό των επισκεπτών σε σχέση με την προηγούμενη. 
 
Στο πλαίσιο της έκθεσης έλαβε χώρα για δεύτερη φορά το επιτυχημένο BAU Congress China, στο οποίο 
παρουσιάστηκαν οι απαιτήσεις της κινεζικής κατασκευαστικής βιομηχανίας με κεντρική θεματολογία: “The 

Future of Building in China”. Η ενδιαφέρουσα θεματολογία καθώς και οι καταξιωμένοι ομιλητές του 
τριήμερου συνεδρίου, τράβηξαν το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κοινού, καταστώντας το, την ιδανική 
πλατφόρμα ενημέρωσης και δικτύωσης.  
 
Οι κατηγορίες, που παρουσιάζονται στην BAU China είναι οι εξής: 
 

 Συστήματα πορτών και παραθύρων 

 Κατασκευή οροφών και δαπέδων 

 Αυτοματισμοί 

 Συστήματα φωτισμού 

 Ενσωμάτωση ΙΤ στα κτίρια 

 Μονωτικά υλικά  

 Συστήματα αλουμινίου και προσόψεων  

 Επιστρώσεις δαπέδων 
 

Η επόμενη BAU China 2019 θα λάβει χώρα στις 05. – 08.11.2019 στο Shanghai New International Expo 

Center στη Σαγκάη. 
 

Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα της έκθεσης: 
www.bauchina.com. Πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο 
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, 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  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και Κύπρο                                     BAU China 2019 
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