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προφίλ προφίλ

Η διεθνής έκθεση ξύλου, υλικών και τεχνολογίας πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Η Medwood αποτελεί το ιδανικό πεδίο για τον κάθε επαγγελματία που θέλει να εκθέσει σε 
ένα ευρύ και στοχευμένο κοινό, τις νέες τάσεις του κλάδου του ξύλου και του επίπλου.

Αποτελεί μια διεθνή πλατφόρμα για την άμεση επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών για τις τά-
σεις ξύλου, υλικών και τεχνολογίας που αφορούν τον σχεδιασμού επίπλου, την αρχιτεκτονική 
όπως και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό αλλά και τις νέες τάσεις στις τεχνικές δόμησης με ξύλο.

Το υψηλό επίπεδο των εκθετών και το μέγεθος της αναδεικνύει τη Medwood ως το μεγαλύτερο 
εκθεσιακό γεγονός όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

η μοναδική
έκθεση για το ξύλο, 
τα υλικά & την 
τεχνολογία

γιατί medwood?

04-07.04.2024

Η MEDWOOD εδραιώνεται ως η μοναδική κλαδική έκθεση στο κλάδο ξύλου, υλικών και τε-
χνολογίας. Αποτελεί την έκθεση με τη μεγαλύτερη εμπορική αποτελεσματικότητα, συγκεντρώ-
νοντας το επαγγελματικό κοινό του κλάδου της βιομηχανίας ξύλου και επίπλου και επικεντρώ-
νεται στην ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών ενώ παράλληλα αποτελεί και κανάλι διαλόγου μεταξύ 
των αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, διακοσμητών με τον κόσμο των υλικών.

Παράλληλα κάθε επαγγελματίας που αποφασίζει να συμμετάσχει στην MEDWOOD, επωφε-
λείται από το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης, την υψηλή επισκεψιμότητα και την ποιότητα των 
επισκεπτών της.

Πέρα όλων των παραπάνω, η Medwood υποστηρίζει τους εκθέτες της, μέσω ενός ευρύτα-
του επικοινωνιακού προγράμματος, με πολύπλευρη και ουσιαστική διαφήμιση σε μεγάλα 
μέσα ενημέρωσης.
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εκθέτες
& εκθέματα

εκθέτες
& εκθέματα

Υλικά - Εξαρτήματα επίπλου & ημιέτοιμα προϊόντα • Πρώτες 
ύλες • Χρώματα - βερνίκια • Διακοσμητικές Επιφάνειες • 
Πόμολα

Μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου - κοπτικά εργαλεία • 
Σχεδιαστικά προγράμματα

BUILDING
& WOOD

TECHNOLOGY
& SOFTWARE

όλα για το ξύλο
σε τρεις
εκθεσιακές
ενότητες

MATERIALS
& WOOD

Το υψηλό επίπεδο των εκθετών με την συμμετοχή των μεγαλύτερων ελληνικών παρα-
γωγικών και εμπορικών εταιρειών, αλλά και η συμμετοχή των κορυφαίων οίκων του 
εξωτερικού επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Medwood, προσφέροντας στους επισκέ-
πτες μοναδικές ευκαιρίες για εμπορικές συναλλαγές.

NEW

ΝΕΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Κουζίνα

Ντουλάπα

           Έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας
Πατώματα • Ξύλινα Κουφώματα • Πόρτες εσωτερικού χώρου 
• Θωρακισμένες πόρτες • Στέγες • Πέργκολες
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H Medwood καταμετρώντας στο ενεργητικό της μόνο θετικά πρόσημα, κερδίζει 
την εμπιστοσύνη των εταιρειών και προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέ-
πτες από Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.

επισκέπτεςεπισκέπτες
έμποροι,
κατασκευαστές,
ξυλουργοί,
επιπλοποιοί,
αρχιτέκτονες &
designers

9%

Ξυλουργοί Αρχιτέκτονες - Designers 
- ΞενοδόχοιΕπιπλοποιοί

Έμποροι υλικών Άλλες δραστηριότητες

6%

18%

35%

32%
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To Metropolitan Expo βρίσκεται στο «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος 
Βενιζέλος» και αποτελεί ένα σημαντικό κομβικό σημείο της Ελλάδας με υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες και υποδομές. Η πρόσβαση είναι εύκολη με πλήθος επιλο-
γών μετακίνησης από Metro και λεωφορείο έως αεροπλάνο και αυτοκίνητο.

Βρίσκεται στο τέλος της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, μόλις 2 km μετά από τα κτί-
ρια του και λίγα λεπτά από τον σταθμό του Metro και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, 
με τα οποία συνδέεται με συνεχή εσωτερική συγκοινωνία (λεωφορεία εκθεσιακού 
κέντρου). Επίσης έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση για τους εκτός λεκανοπεδίου 
επισκέπτες, μέσω της σύνδεσης των Εθνικών οδών με την Αττικήμοδό.

Τέλος η θέση του το καθιστά ιδανικό προορισμό για μετακινήσεις με αεροπλάνο 
(μακρινές περιοχές και ξένοι επισκέπτες).

Metropolitan Expo

εκθεσιακό 
κέντρο

εκθεσιακό 
κέντρο

athens
metropolitan
expo
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δήλωση 
συμμετοχής

στο σημαντικότερο 
εκθεσιακό γεγονός 
για το ξύλο

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στην έκθεση 
Medwood 2024, συμπληρώστε την ακόλουθη σχετική
φόρμα κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.medwood.gr/%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85/


Οργάνωση

Τ: 210 2931011, F: 210 2930022
contact@medexpo.gr | www.medwood.gr


