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EXPO REAL 2022 (04. - 06.10.2022) 
24η Διεθνής Έκθεση 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! 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
στις 04. – 06. Οκτωβρίου 2022 θα ανοίξει ξανά τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση για Ακίνητα και Επενδύσεις, EXPO 
REAL, στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Ανταποκρινόμενη πάντα στις ανάγκες του κλάδου, η EXPO REAL φέρνει τους επενδυτές και τους ειδικούς παροχής 
υπηρεσιών και μάρκετινγκ σε επαφή με τους μεγαλύτερους «παίκτες» της βιομηχανίας. Συγκεκριμένα οι χώροι της 
έκθεσης διατίθενται σε διεθνείς επιχειρήσεις επαγγελματικών ακινήτων, όπως: 
 

❖ Μελετητές  
❖ Επενδυτές  
❖ Κατασκευαστές και συμβούλους ακινήτων 
❖ Τράπεζες και εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων  
❖ Εκπροσώπους οικονομικών περιφερειών/γραφεία οικονομικής ανάπτυξης  
❖ Διεθνείς εκδοτικούς οίκους κλαδικών και οικονομικών εντύπων. 

 

 
Σημειώνεται ότι η διεθνής πλατφόρμα για την επικοινωνία και δικτύωση στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, 
EXPO REAL, στην τελευταία διοργάνωσή της το 2021, φιλοξένησε 1.198 εκθέτες από 29 χώρες και καλωσόρισε συνολικά 
19.200 ενδιαφερόμενους από 52 χώρες, οι οποίοι βρέθηκαν στο Μόναχο μετά από δύο χρόνια και τόνισαν σύσσωμοι ότι 
η διεξαγωγή της EXPO REAL σηματοδοτεί την επιστροφή των εκθέσεων. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων, που βρέθηκαν 
στο Μόναχο, ήταν και η Επιχειρηματική αποστολή, που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. 

 
Παράλληλα, η EXPO REAL 2021 προσέφερε στους ενδιαφερόμενους, που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στη Γερμανία, 
να παρακολουθήσουν ψηφιακά ομιλίες και κύκλους συζητήσεων καθώς και παρουσιάσεις νεοφυών επιχειρήσεων, οι 
οποίες θα είναι προσβάσιμες έως τα μέσα του Νοεμβρίου 2021. 

 
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 2022, με στόχο να εντείνουν την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα! 
 
Η EXPO REAL 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, βιομηχανίες τεχνικών έργων. 

 
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες για την έκθεση, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 037 ή να ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις 
εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: https://exporeal.net/. 
 
 
Mε φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Aθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου  
στην Ελλάδα και την Κύπρο                     
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