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Η «ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ / T-Press» είναι η βασική πηγή ενημέρωσης 
για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους 
της χώρας, καθώς είναι η μεγαλύτερη σε δραστηριότητα εταιρεία 
τεχνικών εκδόσεων στην Ελλάδα. 

Εκδίδει 7 περιοδικά (μηνιαία και διμηνιαία), μια σειρά ανεξάρτητων 
ετήσιων οδηγών αγοράς, κατέχει δυναμική θέση στο διαδίκτυο 
με 7 website με θεματολογία αντίστοιχη των περιοδικών της, 
διοργανώνει 4 εξειδικευμένες τεχνικές εκθέσεις, συνέδρια 
και ενημερωτικές ημερίδες.

Ιδρύθηκε το 1991 ως «Τεχνοεκδοτική», με στόχο να εξυπηρετήσει 
με έντυπα και εκδηλώσεις τον τεχνικό κόσμο της χώρας, ενώ 
κατάφερε να καθιερώσει στην Ελλάδα μια σειρά από επιτυχημένες 
εκθέσεις, βασισμένες στη θεματολογία των περιοδικών της.

Πέρα από την έκδοση των περιοδικών και τη δημιουργία 
διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά, αναλαμβάνει την κάλυψη 
κάθε είδους έντυπης ή ψηφιακής διαφημιστικής ανάγκης 
των πελατών της, αλλά και τη δημιουργία εταιρικών προφίλ.

■  Τα περιοδικά που εκδίδει και τα αντίστοιχα site τους είναι:

 • ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - www.thermoydravlikos.gr
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - www.electrologos.gr
 • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ - www.metadosi-ischios.gr
 • ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - www.ergotaxiaka.gr 
 • LOGISTICS & MANAGEMENT - www.logistics-management.gr
 • CAR & TRUCK - www.car-truck.gr
	 • ECOTEC - www.ecotec.gr
 • ΑSCEN.TEC magazine - www.ascen-tec.gr (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)
 
■  H ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press διοργανώνει τέσσερις εξειδικευμένες τεχνικές εκθέσεις:

 • ELEC.TEC | Ηλεκτρολογικό Υλικό και Φωτισμός - www.elec-tec.gr
 • VERDE.TEC | Τεχνολογίες Περιβάλλοντος - www.verde-tec.gr
 • ASCEN.TEC | Τεχνολογίες Aνελκυστήρων - www.ascen-tec.gr
 • ERGO.TEC | Μηχανήματα Έργων - www.ergo-tec.gr
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Mπορείτε να διαβάσετε
τα περιοδικά
και on line:

www.tpressmagazines.gr

7 Τεχνικά Περιοδικά
4 Διεθνείς Εκθέσεις

Από το 1991 στις τεχνικές εκδόσεις



Από το 1991 αποτελεί το σημείο
αναφοράς για τους επαγγελματίες

■  Φιλοξενεί αφιερώματα εστιασμένα σε όλους τους σημαντικούς τομείς της αγοράς 
 την οποία καλύπτει, καθώς και τεχνικά άρθρα έγκριτων και διακεκριμένων επιστημόνων, 

με σκοπό να συμβάλουν στην πληροφόρηση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας των 
εγκαταστατών θερμοϋδραυλικών.

■  Σε κάθε τεύχος του, αναδεικνύει τις νέες τάσεις και δυνατότητες της αγοράς, προβάλει 
 τα νέα προϊόντα των εταιρειών και τις καινοτομίες τους, παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές 

του κλάδου και των συλλογικών φορέων που τον εκπροσωπεί.

■  Ενημερώνει για κάθε εξέλιξη, εκδήλωση και δραστηριότητα που αφορά στις επιχειρήσεις 
και τους φορείς της αγοράς και της επίσημης Πολιτείας, που άπτονται του κλάδου 
θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης.

Ήρεμη δύναμη 
στην κλαδική ενημέρωση

Είναι το πρώτο και παλαιότερο περιοδικό που εκδόθηκε
από την «Τεχνοεκδοτική / Τ-Press» τον Μάρτιο του 1991.

Από τότε έχει αλλάξει το ύφος και την ποιότητα στην κλαδική 
ενημέρωση με το κύρος και τη συνέπειά του 
προς τους αναγνώστες, τους διαφημιζόμενους και την αγορά. 

Το περιοδικό «Θερμοϋδραυλικός» αποτελεί σημείο αναφοράς 
για τον κλάδο θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, φυσικού αερίου, 
ύδρευσης, ειδών μπάνιου, συστημάτων αποχέτευσης 
και μόνωσης.

Το περιοδικό απευθύνεται σε εργολήπτες υδραυλικούς, 
εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων, μηχανικούς, 
εργολάβους, μελετητές, σπουδαστές, όπως επίσης 
και σε κατασκευαστές, εισαγωγείς και εμπόρους ειδών του χώρου.

Συνεχής ενημέρωση 
στην ιστοσελίδα 
του περιοδικού 
με ένα κλικ εδώ:

www.thermoydravlikos.gr
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Έχει συνδέσει το όνομά του με έναν από τους δυναμικότερους 
κλάδους της εθνικής οικονομίας που προσφέρει με παραγωγικές 
και εμπορικές δραστηριότητες, εξωστρέφεια, ευελιξία αλλά 
και με σοβαρά έργα και εγκαταστάσεις.

Από το 1991 ο «Ηλεκτρολόγος» δεν έχει σταματήσει 
να σκιαγραφεί τις εξελίξεις στον κλάδο του ηλεκτρολογικού 
υλικού και του φωτισμού στην Ελλάδα, με κύρος και σοβαρότητα.

Παρέχει έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση 
για εργολήπτες, μηχανολόγους και εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, 
για βιομήχανους, βιοτέχνες, εισαγωγείς και εμπόρους 
ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, για αρχιτέκτονες, 
μελετητές, σχεδιαστές φωτισμού, διακοσμητές κ.λπ.

Το περιοδικό – θεσμός για τον κλάδο
Ηλεκτρολογικού Υλικού & Φωτισμού

■  Φιλοξενεί αφιερώματα εστιασμένα σε όλους τους σημαντικούς τομείς της αγοράς 
 την οποία καλύπτει, καθώς και τεχνικά άρθρα έγκριτων και διακεκριμένων επιστημόνων.

■  Αναδεικνύει τις νέες τάσεις και δυνατότητες της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού 
 και φωτισμού, προβάλει τα νέα προϊόντα των εταιρειών και τις καινοτομίες τους, 

παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές του κλάδου και των συλλογικών φορέων 
 που τον εκπροσωπεί.

■ Ενημερώνει για κάθε εξέλιξη, εκδήλωση και δραστηριότητα που αφορά στις επιχειρήσεις 
και τους φορείς της αγοράς και της επίσημης Πολιτείας, που άπτονται του κλάδου 
ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού.

Απαραίτητος όπως 
το φως στο σκοτάδι Συνεχής ενημέρωση 

στην ιστοσελίδα 
του περιοδικού 
με ένα κλικ εδώ:

www.electrologos.gr
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Βιομηχανικός εξοπλισμός και
τεχνολογίες αιχμής σε πρώτο πλάνο

■  Η θεματολογία του περιστρέφεται γύρω από τεχνολογικές καινοτομίες, περιγραφές 
τεχνικών εφαρμογών, επιστημονικές προσεγγίσεις εστιασμένες στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη σωστή συντήρηση των εξοπλισμών.

■  Φιλοξενεί αφιερώματα στοχευμένα προς όλους τους σημαντικούς τομείς της αγοράς 
 την οποία καλύπτει. 

 • Συμβάλει στην πληροφόρηση με τεχνικά άρθρα έγκριτων και διακεκριμένων 
       επιστημόνων, με σκοπό να ενισχύσουν την τεχνογνωσία όσων ευθύνονται 
       για τη διαχείριση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων.

■  Παρουσιάζει νέα προϊόντα και συστήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, 
 των πρωταγωνιστών του κλάδου και των συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται 

στην ελληνική βιομηχανία και παραγωγή. 

 • Ενημερώνει για κάθε εξέλιξη, εκδήλωση και δραστηριότητα που αφορά στις επιχειρήσεις 
       και τους φορείς της αγοράς και της επίσημης Πολιτείας, που άπτονται του εγχώριου 
       κλάδου βιομηχανικής παραγωγής.

Τεχνολογία, βιομηχανία,
επιτυχία

Το διμηνιαίο περιοδικό «Μετάδοση Ισχύος» απαντά σε όσους 
ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα δεν παράγει, καθώς παρουσιάζει 
όλες τις εξελίξεις στη βιομηχανία, στην παραγωγή και στην ανάπτυξη 
αναδεικνύοντας τις υγιείς πτυχές της εθνικής οικονομίας.

Κυκλοφόρησε το 1994 και από τότε καλύπτει όλους 
τους χώρους του μηχανολογικού εξοπλισμού της βιομηχανίας, 
όπως αυτοματισμός, ρομποτική, δίκτυα, κατεργασία μετάλλων, 
κίνηση και μεταφορά, μάζα και ενέργεια, εργαλεία, εργονομία, 
ποιότητα, ασφάλεια.

Αποδέκτες του είναι μηχανολόγοι - μηχανικοί σε βιομηχανίες, 
βιοτεχνίες, ναυπηγεία, σε μεγάλες εμπορικές και τουριστικές 
επιχειρήσεις, τεχνικές εταιρείες, τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου 
και των Ο.Τ.Α., ναυτιλιακές εταιρείες, χυτήρια μηχανουργεία, κλπ. 
καθώς και όλες οι εισαγωγικές, κατασκευαστικές και εμπορικές 
εταιρείες βιομηχανικού εξοπλισμού.

Συνεχής ενημέρωση 
στην ιστοσελίδα 
του περιοδικού 
με ένα κλικ εδώ:

www.metadosi-ischios.gr
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Η Ελλάδα της ανάπτυξης και των μεγάλων έργων έχει καταγραφεί 
στις σελίδες του. Το περιοδικό «Εργοταξιακά Θέματα» είναι απόλυτα 
ταυτισμένο με την εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με τις κατασκευές, 
τις επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών και τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό.

Με συνέπεια και σοβαρότητα από το 1995 εστιάζει τη θεματολογία του
σε κατασκευές, υλικά, μηχανήματα και τεχνικές. 
Πλαισιώνεται από επιλεγμένη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά 
με δημοπρατήσεις νέων έργων, κυκλοφορία νέων μηχανημάτων 
έργων, δραστηριότητες και νέα προϊόντα των επιχειρήσεων του χώρου, 
αλλά και ρεπορτάζ για την εξέλιξη κατασκευαστικών έργων με υλικό 
και συνεντεύξεις απευθείας από τα εργοτάξια και με την καθοδήγηση 
των ειδικών και των αρμόδιων παραγόντων.

Το περιοδικό απευθύνεται σε στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, 
τεχνικών επιμελητηρίων, συνδέσμων, τεχνικών υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, εργολήπτες, εργοταξιάρχες, μηχανικούς, μελετητές, 
αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες και χειριστές μηχανημάτων έργων.

Το πανόραμα για τις Δημόσιες & Ιδιωτικές δομικές 
κατασκευές, καθώς και τα μηχανήματα έργων

■  Παρουσιάζει τεχνικές αναλύσεις που αφορούν σε δομικά υλικά και την εξέλιξή τους, 
μηχανήματα έργων, νέα μοντέλα χωματουργικών φορτηγών, ανταλλακτικά 

 και τα παρελκόμενά τους, επικαθήμενα. 

 • Παρουσιάζει ειδήσεις, πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση για δημοπρατήσεις έργων, 
      εξελίξεις έργων που υλοποιούνται, καθώς και νέα προϊόντα και υπηρεσίες των εταιριών 
      του χώρου.

■  Δίνει το παρόν σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού και στέκεται αρωγός σε σχετικές πάντα 
με τον κλάδο των κατασκευών εκδηλώσεις, όπως σε εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες 

 και εκπαιδευτικά προγράμματα πολυτεχνικών σχολών.

Το περιοδικό 
των «γιγάντων» Συνεχής ενημέρωση 

στην ιστοσελίδα 
του περιοδικού 
με ένα κλικ εδώ:

www.ergotaxiaka.gr
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Το “Logistics & Management” κυκλοφόρησε το 2000 
και είναι το πρώτο περιοδικό στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα 
στην Ευρώπη, απόλυτα εξειδικευμένο στην επιστήμη των logistics 
και τη συγκεκριμένη αγορά.

Στις σελίδες του έχει καταγραφεί με απόλυτη ακρίβεια 
και μοναδική συνέπεια, η σύγχρονη ιστορία των ελληνικών 
μεταφορών, της αποθήκευσης, της διανομής και των σχετικών 
τεχνολογιών, αλλά και τα κορυφαία γεγονότα καθώς 
και οι σημαντικότερες τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία 
των Logistics.

Διαβάζεται από logisticians και υψηλόβαθμα στελέχη εμπορικών 
και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, εργαζόμενους 
στον κλάδο των logistics,επαγγελματίες και προμηθευτές 
του χώρου, συμβούλους, πανεπιστημιακούς, φοιτητές 
και σπουδαστές κ.λπ.

«Μεταφέρει» ειδήσεις 
και «παραδίδει» πληροφορίες

■  Φιλοξενεί συνεντεύξεις οικονομικών, πολιτικών και επιστημονικών παραγόντων 
 της χώρας, παρουσιάζοντας -συχνά κατ’ αποκλειστικότητα- έρευνες και επιστημονικές 

ανακοινώσεις, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δημόσια έργα, υπηρεσίες και προϊόντα 
που αφορούν σε μια ευρεία γκάμα συνδεόμενων με τις δραστηριότητες υποστήριξης 

 της Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Από τις εμπορευματικές μεταφορές και την πληροφορική 
μέχρι το material handling, το safe & security και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

■  Στις σελίδες του περιοδικού έχουν βρει βήμα διαλόγου και προνομιακής επικοινωνίας
 με το αναγνωστικό κοινό, οι πρόεδροι και εκπρόσωποι όλων των θεσμικών φορέων 
 και των κλαδικών ενώσεων.

■  Με ρόλο χορηγού επικοινωνίας, το “Logistics & Management” έχει στηρίξει και στηρίζει 
δεκάδες σπουδαίες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων, όλα τα πανελλαδικά συνέδρια 

 της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL), συμμετέχει σε καθιερωμένα ελληνικά φόρα 
 για τις Μεταφορές, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις τεχνολογίες που διοργανώνουν 

ιδιωτικές εταιρείες, κλαδικές ενώσεις ή πανεπιστημιακοί φορείς κι έχει «ταξιδέψει» 
 στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις σε Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία κ.ά. μεταφέροντας 
 το «κλίμα» της διεθνούς βιομηχανίας των Logistics στη χώρα μας.

Χτυπά στον παλμό 
της αγοράς Συνεχής ενημέρωση 

στην ιστοσελίδα 
του περιοδικού 
με ένα κλικ εδώ:

www.logistics-management.gr
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Κάθε μήνα από το 2003 έως σήμερα, το περιοδικό “Car&Truck” 
δίνει το στίγμα των εξελίξεων στην αγορά και στους κλάδους
 των επαγγελματικών οχημάτων και των οδικών μεταφορών 
με εγκυρότητα, σοβαρότητα και κυρίως επαγγελματισμό. 

Με αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα για δοκιμές, ρεπορτάζ, 
παρουσιάσεις και αποκλειστικότητες, το “Car&Truck” δεν έχει 
κατακτήσει τυχαία τον τίτλο του πιο έγκυρου περιοδικού 
στην Ελλάδα για κάθε είδος επαγγελματικού οχήματος 
και τους επαγγελματίες του χώρου, είτε είναι επιχειρηματίες 
είτε οδηγοί.

Αυτό είναι και το μυστικό που έχει αναδείξει το περιοδικό σε ένα 
από τα καλύτερα και πληρέστερα του είδους του στην Ευρώπη.

Έγκυρη και σοβαρή ενημέρωση για τα επαγγελματικά 
οχήματα, τις οδικές μεταφορές και τις επιχειρήσεις

■  Δημοσιεύει δοκιμές για ελαφρά φορτηγά κλειστού και ανοιχτού τύπου 
 (van - vanette - pick up), για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και τα παντός είδους 

επικαθήμενα, για λεωφορεία, mini bus και ταξί. 

 • Φιλοξενεί πληροφορίες για την κατάσταση των δρόμων, τις τιμές των καυσίμων, 
    τα truck stops καθώς και συνεντεύξεις, τεχνικά θέματα, έρευνες, άρθρα, ρεπορτάζ, 
    και όλη τη σχετική με το αντικείμενο του περιοδικού ειδησεογραφία.

■  Διαβάζεται από επαγγελματίες οδηγούς τοπικών, εθνικών και διεθνών μεταφορών, 
επαγγελματίες που αναζητούν αυτοκίνητο-(πολυ)εργαλείο για τη δουλειά τους 

 και από το σύνολο των ανθρώπων της αγοράς που κινείται γύρω από τα επαγγελματικά 
οχήματα κάθε τύπου.

Follow the leader!
Συνεχής ενημέρωση 

στην ιστοσελίδα 
του περιοδικού 
με ένα κλικ εδώ:

www.car-truck.gr
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Πρωτοπόρο στο είδος του, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το“Ecotec” 
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005.

Με θεματολογία που κινείται στον άξονα «η τεχνολογία 
στην υπηρεσία του περιβάλλοντος», αναδεικνύει μεθόδους, 
μηχανήματα, πρακτικές και νέες ιδέες που εξυπηρετούν 
στην αειφορία, στην προστασία και στην αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος (όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
βιολογικοί καθαρισμοί, οικολογική δόμηση, ανακύκλωση, 
διαχείριση υγρών, αέριων και στερεών αποβλήτων, 
εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτικές τεχνολογίες κ.ά.).

Απευθύνεται σε τεχνικές εταιρείες, βιομηχανίες, δημοτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιους Οργανισμούς, ξενοδοχεία, εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς κ.λπ.

Ένα πρωτοπόρο περιοδικό 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

■  Σκιαγραφεί το αποτύπωμα της πράσινης οικονομίας, έτσι όπως διαμορφώνεται
 σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

■  Μεταφέρει κάθε εξέλιξη που αφορά το νέο οικονομικό μοντέλο που ονομάζεται 
 Κυκλική Οικονομία με συνεντεύξεις εκπροσώπων της αγοράς και του «επιχειρείν».

■  Πρωτοπορεί παρουσιάζοντας έρευνες και καινοτόμες εφαρμογές από όλα 
 τα πανεπιστημιακά και πολυτεχνειακά ιδρύματα της χώρας.

■  Φιλοξενεί άρθρα, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ πιλοτικών ή ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων.

■  Αναλύει τις τεχνολογίες αιχμής και τις μεθόδους τους με σαφή και κατανοητό τρόπο 
 ώστε ιδιώτες, ΟΤΑ, επιχειρηματίες, επενδυτές κ.ά. να γνωρίσουν ένα νέο κόσμο φιλικό 

προς το περιβάλλον.

■  Το “Ecotec” είναι το μόνο περιοδικό που παρακολουθεί όλα τα θέματα και τους τομείς
των πράσινων τεχνολογιών, όπως:
• Ανακύκλωση • Διαχείριση Αποβλήτων • Εξοικονόμηση Ενέργειας • ΑΠΕ
• Τεχνολογίες Νερού • Αποκατάσταση Περιβάλλοντος • Οικολογική Δόμηση
• Απορρύπανση • Εναλλακτικές Τεχνολογίες • ΕΚΕ • Κλιματικές Αλλαγές κ.ά.

Η «πράσινη» τεχνολογία
του μέλλοντος Συνεχής ενημέρωση 

στην ιστοσελίδα 
του περιοδικού 
με ένα κλικ εδώ:

www.ecotec.gr
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Το “Ascen.tec Magazine” είναι μία ειδική περιοδική έκδοση, η οποία 
εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2019, στο πλαίσιο της 1ης διεθνούς 
έκθεσης “Ascen.tec – Τεχνολογίες Ανελκυστήρων”, ενώ προετοιμάζεται 
να εκδοθεί για δεύτερη φορά στην επόμενη διoργάνωση 
τον Μάιο του 2021.

Στα άμεσα σχέδια της “T-Press” είναι να ξεκινήσει την τακτική έκδοσή του, 
ώστε να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου των ανελκυστήρων.

Απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες ανελκυστήρων, σε τεχνικούς, 
εγκαταστάτες και συντηρητές ανελκυστήρων, σε εμπόρους, στελέχη 
κατασκευαστικών εταιρειών, εργολήπτες και μηχανικούς, σε αρχιτέκτονες, 
σχεδιαστές, μελετητές και διακοσμητές, σε στελέχη δημοσίων 
οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνδικαλιστικούς φορείς 
(ομοσπονδίες και σωματεία των ενδιαφερόμενων κλάδων), σε ιδιοκτήτες 
ακινήτων και ΑμεΑ, καθώς και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

■  Η τακτική έκδοση του περιοδικού θα περιλαμβάνει:

 • Αφιερώματα εστιασμένα σε όλους τους σημαντικούς τομείς της αγοράς την οποία  
       καλύπτει, καθώς και τεχνικά άρθρα έγκριτων και διακεκριμένων επιστημόνων 
       του κλάδου. 

 • Όλες τις νέες τάσεις και δυνατότητες της αγοράς ανελκυστήρων, τα νέα προϊόντα 
       των εταιρειών και τις καινοτομίες τους, τους πρωταγωνιστές του κλάδου 
       και των συλλογικών φορέων που τον εκπροσωπεί. 

 • Κάθε εξέλιξη, εκδήλωση και δραστηριότητα που αφορά στις επιχειρήσεις και τους φορείς 
       της αγοράς και της επίσημης Πολιτείας, που άπτονται του κλάδου των ανελκυστήρων.

Οι ανελκυστήρες 
σε πρώτο πλάνο

www.ascen-tec.gr
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Ο κλάδος των ανελκυστήρων αποκτά βήμα 
στο “Ascen.tec Magazine”



Η έκθεση ‘‘Elec.tec - Ηλεκτρολογικό Υλικό / Φωτισμός” 
ξεκίνησε το 2016, πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια 
και υποστηρίζεται από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς, 
επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς του χώρου.

Η διοργάνωση που έγινε θεσμός, με τη σύγχρονη αισθητική 
και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας 
της «Τεχνοεκδοτικής / Τ-Press», αποτελεί κάθε φορά τόπο 
συνάντησης για τη συγκεκριμένη αγορά. 

Για τέσσερις ημέρες το εκθεσιακό κέντρο μετατρέπεται 
σε εργαστήριο καινοτομίας για το ηλεκτρολογικό υλικό, 
τον οικιακό και επαγγελματικό φωτισμό, 
τη διακόσμηση αλλά και τα συστήματα ασφαλείας.

Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα 
για το ηλεκτρολογικό υλικό και τον φωτισμό

■  Στην “Elec.tec” συμμετέχουν ως εκθέτες:

 • Κατασκευαστές - Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς:
    Ηλεκτρολογικού, 
    Τηλεπικοινωνιακού και Hλεκτρονικού υλικού, 
    Φωτισμού,
    Συστημάτων αυτοματισμού Ασφαλείας και Eλέγχου

 • Λογισμικό

 • Eργαλεία

 • Επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής και διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας
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Ηλεκτρολογικό Υλικό 
Φωτισμός

www.elec-tec.gr



Η έκθεση “Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” ξεκίνησε 
το 2017, πραγματοποιείται κάθε χρόνο και στοχεύει στην ανάδειξη 
και προώθηση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, 
την ώρα που η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί υψηλή 
προτεραιότητα διεθνώς και η αντιμετώπιση του μεγαλύτερου, ίσως, 
κινδύνου για τον πλανήτη – της κλιματικής αλλαγής – βρίσκεται 
στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Η έκθεση διαρκεί τρεις ημέρες και μαζί με τις παράλληλες εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του “Verde.tec Forum”, 
αποτελεί πόλο έλξης για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον τομέα 
της έρευνας και του εμπορίου και φυσικά τον κόσμο 
των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της “Verde.tec” πραγματοποιούνται και 
τα “Greek Green Awards” - η γιορτή του περιβάλλοντος - με στόχο 
να επιβραβεύσει τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και επιχειρήσεις 
που είναι προσηλωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. 

Η πρωτοβουλία που έγινε θεσμός
στον παλμό της «κυκλικής οικονομίας»

■  Στη “Verde.tec” συμμετέχουν ως εκθέτες:

 Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Δήμοι, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, ΔΕΥΑ, 
ΦΟΔΣΑ και αυτοδιοικητικοί φορείς του εξωτερικού.

 Επίσης, συμμετέχουν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

 • Αποκατάσταση περιβάλλοντος – Τεχνολογίες αιχμής & Εξοικονόμηση ενέργειας

 • Μηχανήματα Έργων

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • Κατασκευές και επισκευές κτηρίων

 • Ανακύκλωση προϊόντων και υλικών

 • «Πράσινη» Βιομηχανία, μηχανήματα, εργαλεία & εξοπλισμός

 • Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιασμού

 • Αυτοκινούμενα οχήματα.

Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος

www.verde-tec.gr
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Μία νέα δυναμική έκθεση δημιούργησε 
η “Τεχνοεκδοτική / T-Press” για τον τεχνικό κλάδο κατασκευής, 
συντήρησης και ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης 
και ανύψωσης προσώπων και εμπορευμάτων.

Η έκθεση “Ascen.tec – Τεχνολογίες Ανελκυστήρων” αποτελεί 
μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία για τον τεχνικό κόσμο
της χώρας και έχει τη στήριξη των επιχειρήσεων αλλά 
και των φορέων του κλάδου.
Το πρώτο βήμα έγινε το 2019 και χαρακτηρίστηκε 
ως «απολύτως επιτυχημένο». 

Η 1η “Ascen.tec” έφερε τη φρεσκάδα μιας νέας και φιλόδοξης 
διοργάνωσης, αλλά και την αίσθηση της ευθύνης ώστε να 
ανασυνταχθούν οι δυνάμεις ενός κλάδου που ταλαιπωρήθηκε 
από την κρίση, όπως αυτός των κατασκευαστών, εισαγωγέων, 
συντηρητών και εγκαταστατών ανελκυστήρων.

Η έκθεση που σε... ανεβάζει!

■  Στην “Ascen.tec” συμμετέχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

 • Ανελκυστήρες, αναβατόρια, παρελκόμενα

 • Κυλιόμενες κλίμακες & κυλιόμενοι διάδρομοι

 • Εταιρείες λογισμικού

 • Συστήματα ασφάλειας και ελέγχου

 • Θάλαμοι προσώπων

 • Θάλαμοι φορτίων και οχημάτων

 • Εξοπλισμός παρακολούθησης, κομβιοδόχοι θαλάμου, ψηφιακοί δείκτες

 • Τεχνολογίες δικτύου: Οπτικές ίνες, Ενδοεπικοινωνία, WiFi

 • Γερανοί ανυψώσεως

Τεχνολογίες
Ανελκυστήρων

www.ascen-tec.gr
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Με ξεκάθαρο το μήνυμα της αγοράς 
η “Τεχνοεκδοτική – T/Press” πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις 
και «ανοίγει τον δρόμο» για μια εξειδικευμένη διεθνή έκθεση 
για τα Μηχανήματα Έργων.

Η 1η “Ergo.tec” θα πραγματοποιηθεί 
από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2021, στο εκθεσιακό κέντρο 
MEC στην Παιανία, για να προβάλλει και να αναδείξει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ό,τι πιο σύγχρονο 
έχουν να επιδείξουν τα μηχανήματα έργων, σηματοδοτώντας 
την «αναγέννηση» της αγοράς μετά από μια μακρά αρνητική 
περίοδο.

Παράλληλα, προετοιμάζονται και οι εργασίες του τριήμερου 
“Ergo.tec Forum” με στόχο να αποτελέσει το βήμα 
ώστε ο συγκεκριμένος κλάδος να δώσει ηχηρό παρών 
και να αναδείξει τις δυνατότητές του. 

Oι πρωταγωνιστές... των εργοταξίων 
και πάλι στο προσκήνιο!

■  Στην “Ergo.tec” συμμετέχουν ως εκθέτες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή αντιπροσωπεύουν:

 • Μηχανήματα έργων πάσης φύσεως όπως: Χωματουργικά, ανυψωτικά, σκαπτικά, διατρητικά, 
    μεταφορικά, φόρτο-εκφορτωτικά, οδοποιίας, διάνοιξης σηράγγων, λιμένων, κατεδάφισης, 
    παραγωγής σκυροδέματος, λατομείων, ανακύκλωσης, καθαριότητας κ.ά., καθώς και 
    εξαρτήματα, ανταλλακτικά και λιπαντικά. 

 • Είδη εξοπλισμού εργοταξίων: Καλούπια, σκαλωσιές, μεταλλικές κατασκευές, γεννήτριες, 
    τόρνοι, κάδοι, εκρηκτικά, μονωτικά, εργαλεία, όργανα, στολές, λογισμικά, καθώς και 
    συστήματα ελέγχου, ασφαλείας και ποιότητας, επικοινωνίας, σχεδίασης, αντισεισμικής 
    προστασίας κ.ά. 

 • Επίσης συμμετέχουν κρατικές υπηρεσίες, πρεσβείες, επιμελητήρια, οργανισμοί, 
    επιστημονικοί, επαγγελματικοί εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, ινστιτούτα, 
    τράπεζες, εταιρείες ασφαλειών, leasing κ.ά.

Μηχανήματα Έργων
www.ergo-tec.gr
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