Φρανκφούρτη, 27 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2020
Διεθνής Εμπορική Έκθεση για την Τεχνολογία Φωτισμού κι Αυτοματισμών Κτιρίου
Η διεθνής εμπορική έκθεση για την τεχνολογία φωτισμού και κτιρίων Light+Building, θα ανοίξει και πάλι
τις πύλες της 27 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2020 στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Φρανκφούρτης,
για να παρουσιάσει έξυπνες και δικτυακές λύσεις, μελλοντικές τεχνολογίες κι επίκαιρες τάσεις στο design.
Η Light+Building αποτελεί την κορυφαία διεθνή διοργάνωση του κλάδου, κι αυτό επιβεβαιώνεται από το
νέο ρεκόρ συμμετοχών που καταγράφηκε κατά το 2018 με περισσότερους από 220,000 εμπορικούς
επισκέπτες, μισοί εκ των οποίων ήρθαν στην έκθεση από χώρες εκτός Γερμανίας και 2,700 εκθέτες από 55
χώρες.
Το κοινό που επισκέπτεται την έκθεση απαρτίζεται κυρίως από αρχιτέκτονες, διακοσμητές εσωτερικών
χώρων, σχεδιαστές και μηχανικούς, καθώς επίσης εμπόρους κι εκπροσώπους από το λιανεμπόριο,
χονδρεμπόριο και τη βιομηχανία. Η Light+Building είναι μία έκθεση για καινοτομίες, καλύπτοντας όλα τα
ηλεκτρικά συστήματα διαχείρισης κι εξοπλισμού κτιρίων και παρουσιάζει λύσεις για τη μείωση
κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τα επίπεδα άνεσης μέσα σε αυτά. Η έκθεση
καλύπτει τα πάντα, από τεχνολογία LED και φωτοβολταϊκά έως κι ηλεκτρικά οχήματα, “έξυπνους” τρόπους
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας με “έξυπνες μετρήσεις” κι “έξυπνα δίκτυα”. Συνδυάζοντας το φωτισμό
και τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, ο κλάδος μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα
προϊόντων κι υπηρεσιών που συμβάλουν καθοριστικά στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
Το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων της Light+Building 2020 πλαισιώνει τις επίκαιρες
εξελίξεις του κλάδου και προσφέρει ενημέρωση και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και δικτύωσης με
συνεργάτες. Η νέα δομή του προγράμματος εκδηλώσεων με ένα διαχωρισμό σε τέσσερις βασικές
κατηγορίες – Emotion, Selection, Skills, Career – κάνει πιο εύκολο τον προσανατολισμό των
συμμετεχόντων στους θεματικούς τομείς του ενδιαφέροντος τους.
Τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στη Light+Building 2020 διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες και
κατανέμονται ως εξής στο χώρο:
 Τεχνικός φωτισμός στα Halls 3.0/ 3.1/ 4.0 / 4.1/ 4.2/ 8.0/10.1/10.2/ Forum 0/ Festhalle 2.0
 Τεχνικός φωτισμός & design στο Hall 1.2
 Διακοσμητικός φωτισμός στα Halls 1.1/6.0/6.1/6.2/10.1/10.2
 Εξαρτήματα για τεχνολογία φωτισμού, ασφάλειας, κινδύνου, πηγές κι έλεγχος φωτισμού στο κτίριο
8.0
 Ηλεκτρολογικό υλικό στα κτίρια 9.0/9.1/9.2/11.0/11.1/12.0/12.1
 Αυτοματισμοί κτιρίων και κατοικίας 9.0/9.1/11.0/11.1/12.0/12.1
 Asia Selection στο κτίριο 10.1
 National Pavilions στο κτίριο 10.2
Ώρες λειτουργίας της Light+Building 2020:

27 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
2 Οκτωβρίου
09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στο μεγάλο αυτό γεγονός και προμηθευτείτε
έγκαιρα τα εισιτήρια εισόδου με έκπτωση μέσω του γραφείου της Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα και
την Κύπρο. Παράλληλα ενημερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για μετάβαση και διαμονή μέσω του
ταξιδιωτικού γραφείου του ομίλου μας Travel4Fairs, με εξαιρετικές τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με
εύκολη πρόσβαση στο εκθεσιακό της Φρανκφούρτης.
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