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1 ATTICA GREEN EXPO
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2022

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος την 5η Ιουνίου, η Texpo 
Exhibition διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την 1η πράσινη έκθεση στον πολυχώρο 
του Μετρό Συντάγματος

Σε αυτή την διαδραστική Attica Green Expo συμμετείχαν επίλεκτοι Δημόσιοι 
Φορείς οι οποίοι με έμπρακτους τρόπους αποδεικνύουν καθημερινά πως 
έχουν ενεργή περιβαλλοντική συνείδηση, κορυφαίες εταιρείες του χώρου 
οι οποίες κάνουν πράξη αυτό που ονομάζουμε πράσινο επιχειρείν καθώς 
και Ανακυκλωτικά Συστήματα τα οποία παρουσίασαν το “know how” και 
τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες
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Φέτος στην έκθεση του Μαΐου στόχος είναι να διοργανώσουμε το 
μεγαλύτερο Eco Meet της Χώρας! Το όραμα μας έχει διεθνή προσα-
νατολισμό και στοχεύει στην ετήσια συνάντηση Δημοσίων & Ιδιωτικών 
Φορέων παρουσιάζοντας τα έργα, τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία τους,
τα οποία αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών

ECO MEET ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

TAE KWON DO 2023

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Δημόσιοι Φορείς 

Smart Cities 

Πράσινες μεταφορές 
& Βιώσιμη κινητικότητα

Πράσινη Ενέργεια

Συστήματα 
Ανακύκλωσης 

Ιδιωτικές εταιρείες 

Οι εκθέτες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΚΘΕΣΗΣ

50-70  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ

20  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

35
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΤΗΝ

TO ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 



ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ"
Προστασία περιβάλλοντος και κυκλική Οικονομία αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Σε μια κοινή προσπάθεια για βιωσιμότερες πόλεις, η Attica Green Expo φιλοξενεί την 
ένωση ''Κλεισθένης'' που διοργανώνει το πρώτο της συνέδριο με θέμα "Περιβάλλον & Οικονομία"

NIKOΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΟΑΝ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ως κομβικός κρίκος στην αλυσίδα των ΟΤΑ, των Εναλλακτικών 
Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας και της ΚτΠ με ιδιαίτερη χαρά στηρίζει για 2η συνεχόμενη χρονιά την 
έκθεση Attica Green Expo που έχει ως στόχο την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και την κατάρτιση 
των Δήμων σε νέα ρεύματα και οικολογικές στρατηγικές

ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Το 2022 είναι μια χρονιά που όλοι μας συνειδητοποιούμε την κρισιμότητα  της περιβαλλοντικής και 
ενεργειακής συγκυρίας. Καθεμία και καθένας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολλά εκείνα που πρέπει να 
κάνουμε για την κλιματική αλλαγή και ουδετερότητα, την κυκλική οικονομία, την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Η 1η Attica Green Expo στο Μετρό Συντάγματος τον Ιούνιο 2022 ήταν μια άρτια, φρέσκια 
διοργάνωση, αλλά και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για εμάς, στο Πράσινο Ταμείο, να αναδείξουμε όλες 
τις δράσεις μας γι ΄αυτά και άλλα πολλά. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη, η διοργάνωση του 2023, θα είναι 
ακόμα καλύτερη, με ακόμα πιο καινοτόμες ιδέες, που θα την καταστήσει έναν διαχρονικό θεσμό ανάδειξης 
των προκλήσεων που καλούμαστε όλοι, Δημόσιο και ιδιώτες, να αντιμετωπίσουμε, ώστε να παραδώσουμε 
στις επόμενες γενιές έναν πλανήτη περιβαλλοντικά καλύτερο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Ο ρόλος των Δήμων είναι καθοριστικός για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης καθώς και για την 
αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Στηρίζουμε έμπρακτα και με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την Attica Green Expo 2023 στις Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις Tae Kwon Do στο Π. Φάληρο

3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η κλιματική κρίση είναι η νέα πραγματικότητα, για την αντιμετώπιση της οποίας πρέπει να ενώσουμε όλοι 
τις δυνάμεις μας, γρήγορα και αποτελεσματικά

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει σταθερά την Attica Green Expo, μια διοργάνωση που προβάλλει τις αξίες 
και τους στόχους μας για να κάνουμε την Αττική μια Πράσινη Περιφέρεια, μέσα από έργα και δράσεις για 
την θωράκισή της από τους φυσικούς κινδύνους, αλλά και με το πιο μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης 
απορριμμάτων στην Ευρώπη, που φέρνει σε πρώτο πλάνο την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία



Marketing Plan

150.000 € σε digital καμπάνια 

και ραδιοτηλεοπτικά spots

4 EVENTS

Ετήσιο Συνέδριο 
Πανελλήνιας Ένωσης 

« Κλεισθένης»

15.000 παιδιά
 θα παρακολουθήσουν

διαμορφωμένο εκπαιδευτικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Workshops 
για ΟΤΑ

30 
eco panels

Κατά την είσοδο 

των επισκεπτών θα περνάνε από 

scan οι προσκλήσεις ώστε να 

γίνεται καταμέτρηση του αριθμού 

καθ’ όλη την διάρκεια

Συνέδριο του Εθνικού 
Δικτύου Π.Ο.Υ. 

" Ξενοφών"



5 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Στην σημερινή εποχή πολλές είναι οι εταιρείες που έχουν στραφεί σε αυτό 
που ονομάζεται πράσινο επιχειρείν. Από μικρές εταιρείες που προσπαθούν 
να εξοικονομήσουν πόρους και ακολουθούν την φιλοσοφία των 6R  μέχρι 
και εταιρείες κολοσσοί που μετατρέπουν ολόκληρα τμήματα σε eco green

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ATTICA GREEN EXPO:

Διάχυση νέων υπηρεσιών, νέων προϊόντων και αξιολόγηση της απήχησης τους

Προώθηση πράσινων πρακτικών που ακολουθούνται

Ενίσχυση του brand της επιχείρησης

Τόνωση των σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες

Αύξηση συνεργασιών και πωλήσεων σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες 
σε ένα πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα γι’αυτό

REIMAGINE REUSE

RECYCLE

REFUSE REPAIR

REDUCE

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Βασική ξύλινη δομή με συνδυασμό 
χρωμάτων άσπρου πράσινου όπως 
στην αντίστοιχη φωτογραφία Α2.

Banner με το Logo εκθέτη 50 *130

Banner με το Logo Attica Green Expo 
και αριθμό περιπτέρου 30 *90

Reception

1 σκαμπό

1 Τραπέζι

4 καρέκλες

1 τηλεόραση 42 ιντσών

Μοκέτα στα τετραγωνικά 
του περιπτέρου χρώματος γκρι 

και Βασικό Φωτισμό που περιλαμβάνει:
6 προβολείς
2 πρίζες  

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Βασική ξύλινη δομή με συνδυασμό 
χρωμάτων άσπρου πράσινου όπως 
στην αντίστοιχη φωτογραφία C2.

Banner με το Logo εκθέτη 50 *130

Banner με το Logo Attica Green Expo 
και αριθμό περιπτέρου 30 *90

Reception

1 σκαμπό

2 Τραπέζια

8 καρέκλες

1 τηλεόραση 50 ιντσών 

Μοκέτα στα τετραγωνικά
του περιπτέρου χρώματος γκρι 

και Βασικό Φωτισμό που περιλαμβάνει:
9 προβολείς
2 πρίζες

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΚΘΕΤΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: ΕΠΙΛΟΓΗ 2: 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 25 Τ.Μ.
ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 50 Τ.Μ.
ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 



3.000 ΘΕΣΕΙΣ PARKING
ΤΑΕ ΚWON DO

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών, το Τae Kwon Do διαθέτει 

θέσεις δωρεάν στάθμευσης

ΚΑΤΟΨΗ ΑΡΕΝΑΣ 7

Το διεθνών προδιαγραφών εκθεσιακό 
κέντρο Tae Kwon Do, η άρτια 

διοργάνωση, οι πολλές και πλούσιες 
παράλληλες εκδηλώσεις, σε συνδυασμό 

με το μεγάλο διαφημιστικό budget, 
έχουν ως στόχο την μέγιστη δυνατή 

επισκεψιμότητα  των target group που 
ενδιαφέρουν τους εκθέτες μας  



ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

8.00 - 16.00 

ΠΕΜΠΤΗ

8.00 - 16.00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08.00 - 19.00 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09.30 - 19.00 

www.atticagreenexpo.gr  | +30 211 725 5046, + 30 6980171705
atticagreenexpo@gmail.com | info@atticagreenexpo.gr


