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Με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σας προσφέρει η πλατφόρμα επικοινωνίας Sun and Shadow,  
συνδυάζετε παράλληλη προβολή στην έκδοση του περιοδικού και στην ηλεκτρονική σελίδα www.sunandshadow.gr

Ετήσια έκδοση
5.000 αποδέκτες

Επαγγελματικός Οδηγός Αγοράς 
2.500 μέλη

σκιαση και ενεργειακη αναβαθμιση



Με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σας προσφέρει η πλατφόρμα επικοινωνίας Building Green, συνδυάζετε παράλληλη προβολή 
στην έκδοση του περιοδικού, στην ηλεκτρονική σελίδα www.buildinggreen.gr, στο newsletter και στα social media.

3 τεύχη το χρόνο
15.000 αποδέκτες

20.000 αποδέκτες
3.500 μοναδικοί

επισκέπτες τον μήνα
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Το περιοδικό Building Green εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο και παρουσιάζει με αρχιτεκτονική 
προσέγγιση όλες τις παραμέτρους του Ενεργειακά Αυτόνομου Κτιρίου και του Αστικού Χώρου 
λειτουργώντας καταλυτικά ως εργαλείο ενημέρωσης για την “πράσινη δόμηση” και τη χρήση των 
τεχνολογιών για τον άνθρωπο.

Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, τα κτίρια είναι «έξυπνα», ενεργειακά αυτόνομα, έχουν δηλαδή 
μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, διαθέτουν όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και, 
παράλληλα, είναι κατασκευασμένα με οικολογική «συνείδηση», χρησιμοποιώντας υλικά φιλικά 
στο περιβάλλον. Σχεδιασμένα με στόχο την άνεση του χρήστη και πλαισιωμένα από έναν σωστά 
σχεδιασμένο, βιώσιμο Αστικό χώρο, τα κτίρια του σήμερα είναι άκρως λειτουργικά και οικολογικά.

Το περιοδικό Building Green ενημερώνει τους αναγνώστες του για θέματα της επικαιρότητας, νέων 
τεχνολογιών και προϊόντων, ευρωπαϊκής, διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας. 

Επιπλέον, δημοσιεύει μελέτες και άρθρα Eλλήνων επιστημόνων και παρουσιάζει έργα και 
συνεντεύξεις αναγνωρισμένων αρχιτεκτόνων. 

Συνεργασίες
Το περιοδικό Building Green έχει αναπτύξει συνεργασίες με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), 
τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης και τους Αρχιτέκτονες Τοπίου.

κυκλοφορια

τεύχος 28  
| Ιανουάριος - Απρίλιος
 
τεύχος 29  
| Μάιος - Αύγουστος

τεύχος 30  
| Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος

θεματολογια

ΒΙΟΚλΙΜΑΤΙΚή ΑρΧΙΤΕΚΤΟνΙΚή

ΤΕΧνΟλΟγΙΕΣ ΔΟΜήΣήΣ

ΔΟΜΙΚΑ υλΙΚΑ

ΑνΑνΕώΣΙΜΕΣ ΠήγΕΣ 
ΕνΕργΕΙΑΣ

ΘΕρΜΑνΣή - ψυξή - ΑΕρΙΣΜΟΣ

ΣυΣΤήΜΑΤΑ φώΤΙΣΜΟυ

ΔΙΑΜΟρφώΣή υΠΑΙΘρΙΟυ 
ΧώρΟυ

ΕξυΠνΑ ΚΤΙρΙΑ

ήλΕΚΤρΟλΟγΙΚΟΣ ΕξΟΠλΙΣΜΟΣ

ΣυΣΤήΜΑΤΑ ΑΣφΑλΕΙΑΣ - 
ΑυΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣυΣΤήΜΑΤΑ ΑνΑΚυΚλώΣήΣ

www. buildinggreen.gr
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www. buildinggreen.gr

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ32 33

Οι δίδυμοι πύργοι 
του Amsterdam

Μανώλης Ηλιάκης
ΜΑ Architecture & Spatial Culture,

email: www.yolkstudio.gr

Η καταστροφή των διδύμων πύργων στο Manhattan, εκτός από την κατάρ-
ρευση πολιτικών ιδεών, σηματοδοτεί και την κατάρρευση της χωρικής τους 
έκφρασης και τυπολογίας. Η αντίληψη του κλασικού μοντερνισμού για ομοι-
όμορφη επανάληψη κτιριακών συγκροτημάτων, μάλλον δεν εκφράζει τις 
"ελευθεριακές δομές[1]" σύγχρονων κοινωνιών, όπως αυτή της Ολλανδίας. 

Τα κτίρια γραφείων του οργανισμού της 
Waternet στο Άμστερνταμ, αρχικά θυμί-
ζουν τη λογική δόμησης των δίδυμων πύρ-
γων, αλλά η διαφοροποίηση των όγκων 
του διπλού πύργου και η ασυμμετρία που 
προκύπτει, εκφράζει μια άλλη αντίληψη 
στο σχεδιασμό εργασιακών χώρων. Πα-
ρατηρώντας τη φύση, βλέπουμε ότι κανέ-
να δίδυμο όν δεν είναι απολύτως ίδιο, όχι 
μόνο όσον αφορά την ψυχική σύνθεσή 
του αλλά και τη μορφή του. H υπηρεσία 
διαχείρισης υδάτων και αποχέτευσης των 
Κάτω Χωρών (DWR, Dienst Waterbeheer 
en Riolering) ιδρύθηκε το 1997, μετά τη 
συγχώνευση διαφόρων δημοτικών διαμε-
ρίσματων του Αμστερνταμ και της AGV, η 
οποία ήταν υπεύθυνη ύδρευσης για την 
κεντρική περιοχή των ποταμών Amstel 
και Vecht, καθώς και της περιοχής Gooi. 
Το 2000 η διοίκηση του νέου οργανισμού 
ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα 
Waternet, αποφάσισε να στεγάσει τα γρα-
φεία του στο Άμστερνταμ. Το οικόπεδο 
που βρέθηκε, ήταν σε μια από τις μεγάλες 
στροφές του ποταμού Amstel. Εκεί υπήρ-
χε ένας χώρος επεξεργασίας λυμάτων και 
ένας υποσταθμός μιας εταιρίας για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο κτίριο 
θα ήταν ορατό από την ιστορική "μπλε γέ-
φυρα" (Blue Bridge) στην καρδιά του Άμ-
στερνταμ. Γι’ αυτό το λόγο υπήρξε μεγάλο 

ενδιαφέρον για την ποιότητα σχεδιασμoύ 
του νέου κτιρίου γραφείων, τόσο από το 
δημοτικό συμβούλιο της πόλης, όσο και 
από τον οργανισμό πολεοδομίας και χωρο-
ταξίας. Όλη η περιοχή (στη νότια πλευρά 
του ποταμού) εντάχθηκε σ΄ενα ευρύτερο 
πρόγραμμα ανάπλασης, με στόχο την αλ-
λαγή της βιομηχανικής αίσθησης που από-
πνεε η περιοχή. Το νέο κτίριο θα έπρεπε να 
αποτελεί έμβλημα αυτής της προσπάθειας. 
Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάστηκε ένας νέος 
πολεοδομικός ιστός, στον οποίο υπήρχαν 
περιοχές πρασίνου και "αστικές βίλλες", 
(σύμφωνα με την ονομασία που έδωσε το 
δημοτικό συμβούλιο). Τα υπόλοιπα κτίρια 
που θα χτίζονταν, θα έπρεπε να έχουν μι-
κρότερο ύψος από αυτό της Waternet[2]. 

O διαγωνισμός και το γραφείο ΗΗ

Από το κεντρικό συμβούλιο της νεοσυστα-
θείσας υπηρεσίας της Waternet, κλίθηκαν 
7 αρχιτεκτονικά γραφεία[3] προκειμένου 
να προτείνουν λύσεις για ένα κτίριο, στο 
οποίο θα στεγαζόταν o οργανισμός. Το δι-
αγωνισμό κέρδισε το γραφείο του Herman 
Hertzberger (ΗΗ). Η λύση που προτάθηκε 
από τους αρχιτέκτονες προκρίθηκε, διότι 
αντιμετώπισαν το όλο εγχείρημα μ’ έναν 
ιδιαίτερο τρόπο: η συνθετική ιδέα κάλυπτε 
τις ανάγκες του οργανισμού σε τετραγωνι-
κά μέτρα (28.500 τ.μ.), χωρίς να δημιουρ-

γείται ένας τεράστιος μονολιθικός όγκος. 
Το μοίρασμα του κτιρίου σε δυο πύργους 
μ’ ένα κενό ανάμεσά τους, άφηνε ελεύ-
θερη την οπτική επαφή της πόλης με τον 
ποταμό Amstel, καθώς και τη θέα από την 
πόλη προς την ενδοχώρα. H απρόσκοπτη 
θέα ενισχυόταν με το καμπύλο σχήμα των 
πύργων (στα αντικριστά τους σημεία). 
Στο χάσμα των δύο όγκων διευρυνόταν η 
οπτική γωνία και κατά συνέπεια οι οπτικές 
φυγές, λόγω αυτής της γεωμετρίας. Τα ευ-
θύγραμμα τμήματα των όψεων των πύρ-
γων ακολουθούσαν το όριο του οικοπέδου 
προς τον ποταμό, το οποίο είναι παράλλη-
λο με την κοίτη του. Το μοίρασμα των λει-
τουργιών σε μικρότερες ενότητες, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση υλοποιείται για 
πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα στο έργο 
του Hertzberger, είναι χαρακτηριστικό 
γνώρισμά του. Αυτές οι επιμέρους ενότητες 
συντίθενται με τέτοιο τρόπο στα κτίσματα 
του αρχιτέκτονα, ώστε να καθορίζουν το 
σχήμα του εξωτερικού κελύφους. 

Η διάρθρωση των χώρων

Ο Hertzberger από τα πρώτα χρόνια της 
καριέρας του προσπαθεί ν’ απαντήσει σε 
μια σειρά από ερωτήματα που σχετίζο-
νται με την πολλαπλή ερμηνεία του χώ-
ρου (τον δημόσιο και τον ιδιωτικό) από 
τον χρήστη. Τον απασχολεί η ευελιξία και 

Καταχώριση Ολοσέλιδη 
23,5x31

Καταχώριση Σαλόνι 
47x31

Καταχώριση Ημισέλιδη 
23,5x15

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BUILDING GREEN MAGAZINE €
Ολοσέλιδη  
Διαφημιστική  
Καταχώρηση

500

Σαλόνι 800

1/2 σελίδας 300

Διαφήμιση στο περιοδικό Building Green
Με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σας προσφέρει το περιοδικό Building Green, συνδυάζετε 
παράλληλη προβολή στην έντυπη έκδοσή του, στην ηλεκτρονική του σελίδα www.buildinggreen.
gr, στο newsletter και στα social media.

Έτσι επιτυγχάνετε:

Τεχνικά χαρακτηριστικά περιοδικού:
Βιβλιοδεσία: Καρφίτσα
Εκτύπωση: Οffset τετραχρωμία
Χαρτί: Τυπώνεται σε γραφής 135gr
Διαστάσεις σελίδας περιοδικού: 23,5χ31cm

1.  Προβολή των νέων προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρετε στοχευμένα,  
 στο κοινό που σας ενδιαφέρει

2.  Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας σας, διαμορφώνοντας την αγορά  
     της Δόμησης, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

3.  Εδραίωση της θέσης σας στην αγορά

ενεργειακα aytonomo κτιριο και αστικοσ χωροσ



Aποδέκτες

Το περιοδικό Building Green είναι συνδρομητικό και αποστέλλεται σε 5000 Opinion Leaders και 
επαγγελματίες του χώρου.  

•  Αρχιτέκτονες
•  Πολιτικούς Μηχανικούς
•  Μηχανολόγους
•  Εγκαταστάτες - Tοποθετητές
•  Εταιρείες Μελετών
•  Τεχνικά γραφεία 
•  Κατασκευαστικές Εταιρείες
•  Αρχιτέκτονες φωτισμού
•  Εταιρείες Μέτρησης Ενέργειας

•  Εταιρείες Έξυπνων Κτιρίων
•  Εταιρείες Έργων Πρασίνου
•  Διακοσμητές

Παράλληλα αποστέλλεται δωρεάν σε: 
•  Δημόσιους φορείς
•  φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
•  Εκπαιδευτικά ιδρύματα / φοιτητές 
Τέλος, διανέμεται σε κλαδικές εκθέσεις.

Καλωσήρθατε στην Online έκδοση 
του περιοδικού Building Green
ή ηλεκτρονική έκδοση του Building Green Magazine είναι πλέον διαθέσιμη στους συνδρομητές. 
Με την εγγραφή σας στην φόρμα συνδρομής στην ηλεκτρονική έκδοση, έχετε πια κάθε τεύχος του 
περιοδικού, διαθέσιμο στον υπολογιστή σας, στο tablet PC ή στο smartphone σας, έχοντας έτσι 
παντού ένα χρήσιμο επαγγελματικό και ενημερωτικό εργαλείο.

Με την εγγραφή σας στη φόρμα ηλεκτρονικής συνδρομής του Building Green Magazine 
δημιουργείτε το δικό σας προφίλ μέσα στην επαγγελματική πλατφόρμα επικοινωνίας Building 
Green και απολαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες ενημέρωσης Building Green.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε παλαιότερα τεύχη που τυχόν δεν έχετε προμηθευτεί 
ή να ανατρέξετε σε πληροφορίες και άρθρα που τα συνοδεύουν και σας ενημερώνουν για την 
πορεία της ελληνικής πράσινης δόμησης τα τελευταία χρόνια και την παρουσία του Building 
Green Magazine στην επαγγελματική αγορά.

Πωλήσεις tablets 
στην Ελλάδα

2011: 60.000 τεμάχια

2012: 110.000 τεμάχια

2013: 240.000 τεμάχια

Για το 2014 υπολογίζεται πως θα 
φτάσουν τα 390.000 τεμάχια.

• Τα 1,4 δισεκατομμύρια  
 δολλάρια θα ξεπεράσουν οι  
 πωλήσεις συσκευών  tablets  
 παγκοσμίως το 2015.

• Το ενδιαφέρον για τα έντυπα  
 μειώνεται, με το 48% των  
 αναγνωστών να δηλώνει  
 ότι διαβάζει πλέον λιγότερο.

•  Με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις,  
 το 55% των αναγνωστών  
 διαβάζει τόσο τα τρέχοντα όσο  
 και τα παλαιότερα τεύχη των  
 ηλεκτρονικών περιοδικών.

Επωφεληθείτε από τα σύγχρονα μέσα και τα εργαλεία που παρέχει στους χρήστες 
το διαδίκτυο σήμερα! εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε συνδέσμους (links), προβολή 
videos από διαδικτυακά κανάλια κ.ά.

www. buildinggreen.gr
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Kατεβάστε τώρα μεμονωμένο κάθε τεύχος
από το eshop.buildinggreen.gr



www.buildinggreen.gr
ή επίσημη ηλεκτρονική σελίδα Building Green, παρέχει πλήρη και άμεση ενημέρωση, προβάλλει 
τα πιο σύγχρονα προϊόντα και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες εφαρμογές στο χώρο της Βιοκλιματικής 
Δόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας. 

ή σελίδα www.buildinggreen.gr είναι ο χώρος ενημέρωσης, προβολής και επικοινωνίας των πλέον

ενημερωμένων επαγγελματιών. Το buildinggreen.gr έχει ως στόχο να αποτελέσει πηγή καθημερινής

ενημέρωσης για τους επαγγελματίες του χώρου της δόμησης. Αναπτύσσει σχετική θεματολογία και

παράλληλα δημιουργεί ένα ευρετήριο εταιρειών και προϊόντων που παρέχουν λύσεις, στα πλαίσια

πάντα του πράσινου και ενεργειακά αυτόνομου κτίριου. ή ιστοσελίδα προβάλλεται μέσω του

περιοδικού και με εντατική καμπάνια Google Adwords.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

oNLINE  
BUILDING GREEN MAGA-
ZINE 

€

Home Banner 
729x90

Post Banner 300

Page Banner 
200pixels 
350 pixels

Οι τιμές ισχύουν για χρονική διάρκεια 2 μηνών

ενεργειακα aytonomo κτιριο και αστικοσ χωροσ

Επισκεψιμότητα

Στατιστικά στοιχεία.
1500 μοναδικοί επισκέπτες ημερησίως 
(με συνεχή ανοδική πορεία)

 

μοναδικοί επισκέπτες 

1.500



15.000  αποδέκτες
σε κάθε αποστολή

Νewsletter
To newsletter του περιοδικού Building Green αποτελεί ένα ισχυρό 
ενημερωτικό εργαλείο για την αγορά  και αποστέλλεται σε εβδομαδιαία 
βάση με σκοπό την πληροφόρηση, την προώθηση προϊόντων και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων εταιρικών πελατών. 

Με την τοποθέτηση banner στο newsletter επιτυγχάνετε:

• Άμεση προβολή σε μια ισχυρή βάση 15.000 αποδεκτών 
  (επαγγελματίες του κλάδου) 

• Αύξηση αναγνωρισιμότητας.

• Αύξηση επισκεψιμότητας με direct link στην ιστοσελίδα σας.

eshot
To e-shot είναι ένα είδος αποστολής direct mail, το οποίο παρέχει 
τη δυνατότητα σύνθεσης ή αναπαραγωγής κειμένου που αφορά 
αποκλειστικά την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, σε μία 
μοναδική βάση αποδεκτών που δημιουργείται για εσάς και σας παρέχει 
τα στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με την αντίστοιχη αποστολή.

Με την αποστολή E-shot επιτυγχάνετε:

• Δημιουργία αποκλειστικής βάσης εγγεγραμμένων στην ιστοσελίδα σας.

• Στοχευμένη προβολή.

• Αύξηση αναγνωρισιμότητας.

• Αύξηση επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα σας.

• Αναλυτική αναφορά στατιστικών στοιχείων.

• Αρχιτέκτονες

• Πολιτικοί Μηχανικοί

• Μηχανολόγοι

• Εγκαταστάτες - Tοποθετητές

• Εταιρείες Μελετών

• Τεχνικά γραφεία

• Κατασκευαστικές Εταιρείες

• Αρχιτέκτονες φωτισμού

• Εταιρείες Μέτρησης Ενέργειας

• Εταιρείες Έξυπνων Κτιρίων

• Εταιρείες Έργων Πρασίνου

• Διακοσμητές

• Δημόσιοι φορείς

• φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Δείγμα σύνθεσης newsletterΔείγμα σύνθεσης eshot

ενεργειακα aytonomo κτιριο και αστικοσ χωροσ
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Social media

Το Building Green Magazine δε θα μπορούσε να μην έχει ηλεκτρονική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από την ολοένα αυξανόμενη ισχύ του social media marketing, το Building Green Magazine 
ακολουθεί αλλά και διαμορφώνει τις τάσεις της αγοράς μέσα από τις επίσημες σελίδες του στο Facebook, το Twitter και το Linkedin.

Οι ανανεωμένες και πλήρως ενημερωμένες μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζουν καθημερινά όλο και περισσότερο 
κοινό και αποτελούν σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας και διαφήμισης με:

• Kαθημερινά post με νέα προϊόντα, νέα της αγοράς, άρθρα και παρουσιάσεις.

• Shares από επαγγελματίες και εταιρείες του χώρου της αειφόρου ανάπτυξης, των κατασκευών και της ενέργειας.

• Επικοινωνία και σύνδεση με bloggers και άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

• Διαφημιστικές καμπάνιες.

• Διαγωνισμούς.

Post reach 186.2% εβδομαδιαία αύξηση κατά μέσο όρο
Engagement 50% εβδομαδιαία αύξηση κατά μέσο όρο

Facebook Page Likes 688

49% γυναίκες 

51% άνδρες

Followers / χώρα:

Greece 568
United Kingdom 18
United States of America 13
Cyprus 13
India 12
Italy 6
Germany 5
United Arab Emirates 3
Philippines 3 
France 3



www.sunandshadow.gr

Sun and Shadow Magazine
Το Sun and Shadow Magazine εκδίδεται σε ετήσια βάση. Μέσα από την ύλη του και τα 
προϊόντα που παρουσιάζει, επιχειρεί να προσεγγίσει τις σύγχρονες κτιριακές κατασκευές, 
αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους σε όλους τους 
τομείς της δόμησης και του εξοπλισμού των κτιρίων.

γίνεται κοινωνός της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αντίληψης ότι το κτίριο πρέπει να 
ενσωματώνεται αρμονικά στο περιβάλλον, να εκμεταλλεύεται τη θέση του στο φυσικό χώρο 
και να αξιοποιεί τις φυσικές ενεργειακές πηγές, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερη 
ενεργειακή αυτονομία, απόλυτη ασφάλεια και σταθερές κλιματολογικές συνθήκες 
προσφέροντας στους κατοίκους-χρήστες του ένα απολύτως βιώσιμο περιβάλλον.

Όλες οι παράμετροι που συνθέτουν τόσο το «κέλυφος» (συστήματα εξωτερικής και 
εσωτερικής σκίασης, φωτισμός, προϊόντα ενεργειακής απόδοσης και υλικά παθητικής 
προστασίας, διαμόρφωση υπαίθριου χώρου), όσο και την «καρδιά» των σύγχρονων κτιρίων 
(εναλλακτική ενεργειακή διαχείριση, αυτοματισμοί κ.λπ.) βρίσκονται στο άμεσο ενδιαφέρον 
της ύλης του περιοδικού, με αφιερώματα, παρουσιάσεις βιοκλιματικών κατασκευών και 
ρεπορτάζ αγοράς.

Sun and Shadow Market Guide
Το Sun & Shadow Market Guide είναι το νέο δυναμικό εργαλείο που απαντά στις ανάγκες των 
καταναλωτών, δημιουργώντας έναν Ετήσιο Ελληνικό Οδηγό Αγοράς για τη Σκίαση και την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση.

Το Sun & Shadow  Market Guide φέρνει τον επαγγελματία σε επαφή με τον ιδιώτη και την 
αγορά καθώς είναι το εξειδικευμένο εγχειρίδιο που δίνει στους καταναλωτές τη γνώση των 
επαγγελματιών και φέρνει την εξοικονόμηση και την απόδοση σε πρώτο πλάνο.

Διανομή - Σημεία διανομής
ή διανομή του Sun and Shadow Market Guide γίνεται δωρεάν σε:

• Κεντρικά Πολυκαταστήματα

• Κλαδικές Εκθέσεις

• Διανομές σε επιλεγμένες περιοχές (πόρτα-πόρτα)

θεματολογια

ΣΚΙΑΣή - ήλΙΟΠρΟΣΤΑΣΙΑ

ΑρΧΙΤΕΚΤΟνΙΚή ΤΟΠΙΟυ

ΑρΧΙΤΕΚΤΟνΙΚή ΕξώΤΕρΙΚών 

Χώρών

φώΤΙΣΜΟΣ

ΣυΣΤήΜΑΤΑ - ΑυΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

αΠοΔεκτεσ

• Αρχιτέκτονες

• Πολιτικοί Μηχανικοί

• Μηχανολόγοι

• Εγκαταστάτες - Tοποθετητές

• Εταιρείες Μελετών

• Τεχνικά γραφεία

• Κατασκευαστικές Εταιρείες

• Αρχιτέκτονες φωτισμού

• Εταιρείες Μέτρησης Ενέργειας

• Εταιρείες Έξυπνων Κτιρίων

• Εταιρείες Έργων Πρασίνου

• Διακοσμητές

• Δημόσιοι φορείς

• φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

σκιαση και ενεργειακη αναβαθμιση



Ενδεικτικό πελατολόγιο

CONSTRUCTION PRODUCTS

Prasinistegi

pantone cool gray 11C

C0 - M2 - Y0 - B68

Γεωθερµικά Συστήµατα Κλιµατισµού

Γραμματοσειρά
UB-FutureCond 

Χρώματα
Black 100%
pantone 185C

GRGRECE

ενεργειακα aytonomo κτιριο και αστικοσ χωροσ
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