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EXPO REAL Hybrid Summit 2020 (14. - 15.10.2020) 
Υβριδικό Συνέδριο για Ακίνητα και Επενδύσεις στο Μόναχο 
 
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή και B2B συναντήσεις με 
επιχειρήσεις από Γερμανία και από άλλες χώρες στην EXPO REAL Hybrid Summit 2020, στο Μόναχο! 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
φυσική αλλά και διαδικτυακή παρουσία, θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους της βιομηχανίας των ακινήτων, το νέο format της EXPO 
REAL 2020, η οποία μετονομάζεται σε EXPO REAL Hybrid Summit, το Υβριδικό Συνέδριο για Ακίνητα και Επενδύσεις, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 14 με 15 Οκτωβρίου 2020 στο ICM – Internationales Congress Center München, του Μονάχου. Ο Εκθεσιακός 
Οργανισμός του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ακολουθώντας τους περιορισμούς, που επιβλήθηκαν στις διοργανώσεις λόγω της πανδημίας του Covid-19, 
βρίσκεται ήδη σε προετοιμασίες για το νέο format, το οποίο θα συνδυάζει ένα παραδοσιακό συνέδριο με μια ταυτόχρονη ψηφιακή 
συνεδριακή πλατφόρμα.  
 
Πιο συγκεκριμένα το νέο format της EXPO REAL Hybrid Summit 2020 θα εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες:  

• Ζωντανά συνέδρια για τους συμμετέχοντες, που θα βρίσκονται στο Μόναχο και live-streaming για το κοινό, που θα 
παρακολουθήσει το συνέδριο, από κάθε γωνία της γης 

• Ξεχωριστές κρατήσεις για εκθέτες, οι οποίες θα ονομάζονται Smart Spaces των 9 έως 24 τ.μ.  

• αλλά και ειδικά shows και εκθεσιακοί χώροι για συγκεκριμένα θέματα, όπως η start-up πλατφόρμα, EXPO REAL Innovation. 
 

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου αναμένεται να καλωσορίσει από κοντά περίπου 5.000 ενδιαφερόμενους, κάτι το οποίο 
εξαρτάται από τις οδηγίες, που θα ανακοινώσουν οι τοπικές αρχές του Μονάχου. Για τους συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν 
τα συνέδρια μέσω live-streaming, θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομιλητές αλλά και τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες. 
 
Σημειώνεται ότι η διεθνής πλατφόρμα για την επικοινωνία και δικτύωση στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, EXPO REAL, στην 
τελευταία διοργάνωσή της, φιλοξένησε 2.190 εκθέτες από 45 χώρες, μεταξύ αυτών η Ελληνική Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (Public 
Properties Company). Στην έκθεση συγκεντρώθηκαν  46.767 επισκέπτες από 75 χώρες, από τους οποίους 22.065 ήταν εμπορικοί 
επισκέπτες και 24.682 εκπρόσωποι των επιχειρήσεων – εκθετών, εξασφαλίζοντας και πάλι τη σημαντική της θέση, αλλά και τη διεθνή 
της αναγνώριση στην αγορά των ακινήτων.  
 
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή και B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις από Γερμανία και από 
άλλες χώρες στην EXPO REAL 2020, με στόχο να εντείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα! 
 
Η EXPO REAL Hybrid Summit απευθύνεται σε αρμόδιους λήψης αποφάσεων τμημάτων ακινήτων, επιχειρήσεων, παροχής υπηρεσιών, 
βιομηχανίας, εμπορίου και δημοσίου, εκπροσώπους δήμων, κοινοτήτων και οικονoμικών περιφερειών, facility managers, κλαδικούς 
εκδοτικούς οίκους, οργανισμούς προώθησης της οικονομίας, συμβούλους ακινήτων, αμοιβαία κεφάλαια, τράπεζες, χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα, ιδιωτικούς και θεσμικούς επενδυτές, συμβούλους περιουσίας, ασφαλιστικές εταιρίες, διαχειριστές ακινήτων, αρχιτέκτονες, 
βιομηχανία τεχνικών έργων. 
 
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στην Επιχειρηματική αποστολή και σε B2B συναντήσεις, που διοργανώνει το 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στην EXPO REAL Hybrid Summit στο Μόναχο, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο 
έως τις 31 Αυγούστου 2020, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr  κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 
210 6419026, κιν. 6945 234747, τα παρακάτω στοιχεία: 
 

 
Εταιρία:________________________________________________Υπεύθυνος:_________________________________ 

  Διεύθυνση:___________________________________________ΤK:________Τηλέφωνο:________________________   
  Fax:______________________________________E-Mail:__________________________________________________                                    

 Υπογραφή                                                                                                              
 

 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.exporeal.net και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-
fairs.gr .  
 
Mε φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Aθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου  
στην Ελλάδα και την Κύπρο                     
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