
 

 

 

ENERGIA.TEC 

Από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2022  
η πιο λαμπερή έκθεση της χρονιάς! 

 
 

Η μοναδική εξειδικευμένη διεθνής έκθεση της χώρας για το 
ηλεκτρολογικό υλικό, το φωτισμό, τα συστήματα ασφαλείας και 
την ηλεκτροκίνηση θα υποδεχθεί κορυφαίες επιχειρήσεις του χώρου 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεκάδες συνέδρους και χιλιάδες 
επισκέπτες από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο 
MEC στην Παιανία. 
 

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη 
 

 Μπορείτε να δείτε τους εκθέτες εδώ. 
 Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του ENERGIA.TEC Forum 

εδώ.  
 Μπορείτε να εγγραφείτε online εδώ και να παραλάβετε την 

barcode πρόσκλησή σας στο email σας.  
 Μπορείτε να συμπληρώσετε και να εκτυπώσετε την πρόσκλησή 

σας εδώ. 
 
 

https://www.energia-tec.gr/el/default.asp?catID=25
https://www.energia-tec.gr/images/programma%20Energia%20Tec.pdf
https://app.edo.events/el/form/NjMmMTkmMiY=
https://energia-tec.gr/imgPDF/ENERGIA..TEC_INVITATION_EKTHETON111.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 Δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία της εταιρείας Τσόκας ανά 
μισή ώρα από και προς τον σταθμό μετρό Δουκίσσης 
Πλακεντίας.  

 Την έκθεση διοργανώνει η Τεχνοεκδοτική / T-Press, η οποία 
από το 1991 στηρίζει με έντυπα και εκδηλώσεις τον τεχνικό 
κόσμο της χώρας. Σήμερα διοργανώνει 6 τεχνικές εκθέσεις, 
εκδίδει 9 τεχνικά περιοδικά και διαθέτει το δικό της διαδικτυακό 
κανάλι, το T-PRESS WEB TV.  

 Επίσημος χορηγός επικοινωνίας της ENERGIA.TEC είναι το 
περιοδικό Ηλεκτρολόγος. 

 

Οι εκθέτες  
 
Στην ENERGIA.TEC εκθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες τους 
κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς: 
 

 Ηλεκτρολογικού, Τηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτρονικού Υλικού 

 Ειδών Φωτισμού 

 Συστημάτων Ασφαλείας, Αυτοματισμού και Ελέγχου 

 Ηλεκτροκίνησης 

 Λογισμικού και Εργαλείων 

 

Επίσης, εκθέτες μπορούν να είναι: 

 Επιχειρήσεις Παραγωγής, Διαχείρισης και Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

 

https://www.tpress.gr/el/
https://tpresswebtv.gr/
https://www.electrologos.gr/


 
 
 
 
 
 
 

Οι επισκέπτες 
 
Η έκθεση ENERGIA.TEC προσελκύει: 
 

 Εμπόρους Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτισμού 

 Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες και Εργολήπτες 

 Στελέχη της Βιομηχανίας 

 Εμπόρους και Εισαγωγείς Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων 

 Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Μελετητές 

 Σχεδιαστές Φωτισμού και Διακοσμητές 

 Στελέχη των Κατασκευαστικών Εταιρειών και των Τεχνικών 

Υπηρεσιών των Δημοσίων Οργανισμών και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 Επιμελητήρια 

 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 Ξένες Αντιπροσωπείες και Πρεσβείες 


