
  
                                                                                                          
 
 
 
 

                                           Φρανκφούρτη, 10 -14 ,  Μαρτίου  2009 
Στις 10.03.2009 η παγκοσµίως µεγαλύτερη διεθνής έκθεση για 
τεχνολογία κτιρίων κι ενέργειας, είδη υγιεινής και τεχνολογία 
θέρµανσης, κλιµατισµού και εξαερισµού, ανοίγει ξανά τις πύλες της, 
εδραιώνοντας ακόµη µία φορά την θέση της ως διεθνές σηµείο 
συνάντησης για παραγωγούς, εµπόρους, µηχανικούς κι αρχιτέκτονες, 
κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες real estate, επαγγελµατίες 
τεχνικούς, υδραυλικούς, εγκαταστάτες, παροχείς υπηρεσιών και 
αρµόδια στελέχη µεγάλων οργανισµών.  
Κατά την τελευταία διοργάνωση της ISH το 2007, καταγράφηκε 
µοναδικό ρεκόρ αύξησης επισκεπτών 12%! Έτσι, περισσότεροι από 
217,000 εµπορικοί επισκέπτες ήρθαν στην έκθεση για να συνάψουν 
επαγγελµατικές επαφές και να δουν τις πρωτοποριακές καινοτοµίες 
που 2.400 εκθέτες είχαν να παρουσιάσουν σε συνολική εκθεσιακή 
επιφάνεια 254.000m². Η επόµενη διοργάνωση το 2009 αναµένεται να 
ξεπεράσει εκ νέου τα ρεκόρ αυτά, καταγράφοντας ακόµη µεγαλύτερη 
συµµετοχή εκθετών κι επισκεπτών.  
Οι διοργανωτές εστιάζουν στα ποιοτικά στοιχεία της διοργάνωσης, 
που έχει σαν αποτέλεσµα τη προσέλκυση κάθε χρόνο και 
περισσοτέρων επισκεπτών. Χάρη στο µοναδικό συνδυασµό τεχνολογίας, 

σχεδιασµού κι αρχιτεκτονικής, η σύνθεση των επισκεπτών απαρτίζεται, από µηχανικούς,  αρχιτέκτονες, τεχνικούς και 
λιανέµπορους.  Εξίσου σηµαντικό είναι και το ποσοστό διεθνικότητας, εφόσον 25% των επισκεπτών προέρχονται από χώρες 
εκτός Γερµανίας. Το 2009, το πλούσιο ποικιλόµορφο πρόγραµµα ενηµερωτικών εκδηλώσεων κι επιδείξεων, ειδικών 
διοργανώσεων, διαλέξεων και συνεδρίων στα πλαίσια της  ISH θα προσελκύσει, όπως πάντα, όλους τους ισχυρούς της 
αγοράς. Όλες οι διεθνείς καινοτοµίες θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην  ISH 2009. Μην χάσετε τη µοναδική ευκαιρία 
που σας προσφέρεται κάθε δύο χρόνια! 
 
Αναλυτικά, τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στην ISH 2009 διαχωρίζονται στις εξής θεµατικές 
ενότητες και κατανέµονται ως εξής στον χώρο: 
The Bathroom Experience: κτίρια 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 4.2, Agora, For.0,1.: Τεχνολογία ειδών υγιεινής, 
έπιπλα κι αξεσουάρ µπάνιου, µπανιέρες, νιπτήρες, µπαταρίες, καµπίνες ντους και πλακάκια, πισίνες και σάουνα 
Plumbing and installation technology: εφαρµογές και συστήµατα για επιστρώσεις σε επιφάνειες, σωλήνες, 
εξαρτήµατα, στερεωτικά υλικά, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εργαλεία, κι εξοπλισµός εργαστηρίων, τεχνολογία 
επικοινωνίας 
Building and Energy Technology/ 
Renewable Energies,World of Installation Technology: κτίρια 4.0, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 8.0, 9.0, 9.1, 9.2, 10.1, 
10.2, F10, Gal.1, Gal.0: Τεχνολογία θέρµανσης, καυστήρες, λέβητες, συστήµατα σωληνώσεων, σωλήνες 
θέρµανσης, συστήµατα ηλιακής ενέργειας, χρήση νερού της βροχής, παραδοσιακές θερµάστρες, τζάκια, 
θέρµανση δαπέδου, θερµαντικά σώµατα, συστήµατα ηλιακής ενέργειας, τεχνολογίες µέτρησης, δοκιµής κι 
ελέγχου, αυτοµατισµοί κτιρίων, συστήµατα µέτρησης κατανάλωσης θερµότητας, µετρητές κατανάλωσης νερού, 
εναλλακτικές µορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά.  
Air-Conditioning and Ventilation Technology: κτίρια 5.0, 5.1, 6.2: εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, αξεσουάρ και 
συστήµατα για: τεχνολογία κεντρικού και µη κεντρικού εξαερισµού, µονάδες κλιµατισµού, διαχωριστικά, 
συστήµατα ψύξης και θέρµανσης ενσωµατωµένα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, πυροπροστασία, συστήµατα 
εξαερισµού κατοικίας. 
 

                  Ώρες λειτουργίας της ISH:  •10-13 Μαρτίου 2009:  9.00 π.µ. έως 6.00 µ.µ. 
                                                                         •14 Μαρτίου 2009: 9:00 π.µ. έως 5.00 µ.µ. 
 
Φροντίστε λοιπόν να προγραµµατίσετε την επίσκεψή σας στο µεγάλο αυτό γεγονός και προµηθευτείτε 
έγκαιρα τα εισιτήρια εισόδου µε έκπτωση, λόγω προπώλησης, τον κατάλογο εκθετών και παράλληλα 
ενηµερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για µετάβαση και διαµονή σας µέσω του γραφείου της Έκθεσης 
Φρανκφούρτης στην Ελλάδα και  την Κύπρο, ώρες λειτουργίας από 9.00 π.µ. – 18.00 µ.µ. 
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