
 

  

  

 

22η EXPO REAL 2019 (07. - 09.10.2019) – Διεθνής έκθεση επαγγελματικών ακινήτων 

και επενδύσεων στο Μόναχο 
 

Κυρίες και κύριοι, 

η διεθνής πλατφόρμα για την επικοινωνία και δικτύωση στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, 
EXPO REAL 2018, στην τελευταία διοργάνωσή της, φιλοξένησε 2.095 εκθέτες από 35 χώρες και 
συγκέντρωσε 44.536 συμμετέχοντες από 75 χώρες, από τους οποίους 20.011 ήταν εμπορικοί 

επισκέπτες και 21.572 εκπρόσωποι των επιχειρήσεων – εκθετών. Η EXPO REAL εξασφάλισε και 
πάλι τη σημαντική της θέση, αλλά και τη διεθνή της αναγνώριση στην αγορά των ακινήτων. Μετά 

από δεκαεφτά συνεχόμενα χρόνια επιτυχίας, η EXPO REAL έχει γίνει το διεθνές κέντρο 

επαγγελματικών επαφών και συμφωνιών. Η επόμενη EXPO REAL 2019, θα λάβει χώρα στις 07-

09.10.2019. 

Ανταποκρινόμενη πάντα στις ανάγκες του κλάδου, φέρνει τους επενδυτές και τους ειδικούς 
παροχής υπηρεσιών και μάρκετινγκ σε επαφή με μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων χρηστών. 
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. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας EXPO REAL, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά 

το REIN (Real Estate Innovation Network) Forum με στόχο τη συνεργασία των start-up 
επιχειρήσεων με τις καταξιωμένες εταιρίες του κλάδου του real estate.  

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, βιομηχανία τεχνικών έργων. 

Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα: 
www.exporeal.net. 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος Αντιπρόσωπος του 
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο βρίσκεται στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε πληροφορία. Απευθυνθείτε στην Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη τηλ.: 
2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr.  

 
Mε φιλικούς χαιρετισμούς 
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