WATERTEC - ENVIROTEC 2010

6η Διεθνής Έκθεση
Τεχνολογιών Νερού , Περιβάλλοντος & Οικολογικής Δόμησης

21-24 Οκτωβρίου , Εκθεσιακό MEC, ΠΑΙΑΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ WATERTEC - ENVIROTEC 2010

ON LINE KAI ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ INTERNET
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η Έκθεση
Η 6η Διεθνή Έκθεση «WATERTEC - ENVIROTEC 2010» δημιουργήθηκε και οργανώνεται
από τις εταιρείες LEADEREXPO- LEADERTECH, οι οποίες επί σειρά ετών διοργανώνουν με
επιτυχία γνωστές εκθέσεις κύρους.
Eίναι μια κλαδική έκθεση που καλύπτει το δίπτυχο Τεχνολογίες Νερού (WATERTEC)
& Τεχνολογίες Περιβάλλοντος (ENVIROTEC) .
Με δεδομένο το γεγονός ότι η προστασία του
περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την
ποιότητα ζωής του σήμερα αλλά και του αύριο, η
Έκθεση θα καλύψει σε μια νέα ενιαία πλατφόρμα όλο
το φάσμα των Τεχνολογιών Περιβάλλοντος και θα είναι
το σημείο αναφοράς και συνάντησης όλων όσων
ασχολούνται επιχειρηματικά, θεσμικά και επιστημονικά

με τους κλάδους της έκθεσης.

Το Περιβάλλον έχει λόγο........
αξίζει να τον ακούσουμε

Με αυτό το στόχο διοργανώνεται η έκθεση WATERTEC-ENVIROTEC που το 2010 αποκτά
ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι συμπίπτει:
♦ Με την πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει την ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και
♦ Με τον νέο νόμο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ που προβλέπει την αναδιάρθρωση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη μείωση των Δήμων και άλλες σημαντικές αλλαγές

Οι Εκθέτες
Η έκθεση θα συγκεντρώσει εκθέτες από τους κλάδους των Τεχνολογιών Νερού &
Περιβάλλοντος που θα παρουσιάσουν σε ένα αρμονικό σύνολο τις τεχνολογίες, τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία,σε μια άριστα οργανωμένη έκθεση να καλύψουν τις
επαγγελματικές ανάγκες των επισκεπτών ενώ παράλληλα τις τέσσερις μέρες διάρκειας
της Έκθεσης, θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την εκθεσιακή τους παρουσία
σαν εξαιρετικό όχημα προβολής τους στην αγορά για την πραγματοποίηση επικερδών
συνεργασιών.
Στην έκθεση , κάθε χρόνο, συμμετέχουν επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό
που παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις λύσεις και τις εφαρμογές τους σε χιλιάδες
επισκέπτες οι οποίοι προέρχονται από όλους τους κλάδους της αγοράς ( Φορείς του
Δημοσίου & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βιομηχανία, Γεωργία, Ναυτιλία, Τουρισμός,
Εμπόριο, Κατασκευές, κ.λ.π).

Κατηγορίες Εκθεμάτων
ENVIROTECH

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χώροι πρασίνου
Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος
Ανάπλαση χώρων και ακτών
Μελέτες προστασίας και έργων περιβάλλοντος
Κατασκευές έργων και εγκαταστάσεων
Όργανα μετρήσεων ρύπων
Αστική κυκλοφορία

WATERTEC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
Συστήματα επεξεργασίας & ελέγχου ποιότητας
Διαχείριση υδάτινων πόρων
Συστήματα εξοικονόμησης νερού
Διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Βιολογικοί καθαρισμοί
Αφαλάτωση, φίλτρανση, αποσιδήρωση
Φίλτρα και χημικά

Αστικά λύματα
Ειδικά λογισμικά περιβαλλοντικής διαχείρισης
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διαχείριση στερεών και αέριων αποβλήτων
Ανακύκλωση
Κομποστοποίηση- ΜΒΤ
Θερμική επεξεργασία
Διαχείριση αστικών αποβλήτων
Επικίνδυνα και βιομηχανικά απόβλητα
Χ.Υ.Τ.Α.
Συλλογή και Μεταφορά
Οδοκαθαρισμός
Καθαρισμός ρυπασμένων εδαφών
Διαχείριση και εμπορία ρύπων

Μελέτες, έργα και εγκαταστάσεις
Αντλίες, αντλητικά συστήματα και γεωτρήσεις
Υδραυλικά Συστήματα
Αυτοματισμοί, όργανα ελέγχου και μετρήσεων
Εξοπλισμών για Δ.Ε.Υ.Α.
Εξοπλισμοί για Ξενοδοχεία

Οι Επισκέπτες
Η Έκθεση απευθύνεται σε όλο το εύρος των κλάδων της αγοράς, σε όλους όσους, σε
κρατικό, επιχειρηματικό, εμπορικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, μελετητικό
και πολιτικό επίπεδο, εμπλέκονται στα θέματα του νερού και του περιβάλλοντος και
ειδικότερα:
Εκπρόσωποι Δημοσίων Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων
Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Βιομηχανία, Γεωργία, Βιοτεχνία και Εμπόριο
Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Ναυτιλία
Εταιρείες Κατασκευών και Μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων
Περιβαλλοντολόγοι
Μηχανολόγοι, Μηχανικοί, Χημικοί, επιστήμονες και ειδικοί όλων των κλάδων
Εμπορικές επιχειρήσεις και αντιπροσωπείες

