ÖKO HOME Konferencia és
kiállítás - Tervezz a természettel
Bercel, 2017.október 5-7 Közép-Európa legnagyobb őszi Ökoépítészeti konferenciája

Neked, mint az ökoépítészet és a környezettudatos technológiák iránt érdeklődőnek egy fontos
dátumot szeretnék a figyelmedbe ajánlani. 2017.október 5-7. Budapest-től alig egy órára egy
meseszép kastély parkjában kerül megrendezésre Közép-Európa legnagyobb őszi ökoépítészeti
konferenciája. A rendezvény azért is egyedülálló a maga nemében, mivel Európa legjobb előadói
tiszteltek meg bennünket és segítségükkel betekintést kaphatunk Európa legizgalmasabb
ökoépítészeti projektjeibe is.
Az előadók és kiállítóink személye számunkra garancia arra nézve, hogy te igazi top információk és
egy tervezési szempontrendszerrel térhetsz haza. Azért, hogy ez ne csak üres beszéd legyen, mi
100% megelégedettségi garanciát biztosítunk a rendezvényre: ha valamiért nem azt kaptad amit
ígértünk és ezt a rendezvényt követő 14 napon belül jelzed felénk írásban, mi a teljes belépő árát
visszautaljuk neked ! Így nem kockáztatsz semmit! Sőt építész hallgatóként extra kedvezményt is
biztosítunk neked a következő kuponkóddal: epiteszh

Napjainkra sajnos az építőipar lett az egyik legkörnyezetszennyezőbb iparágak egyike, mely komoly
szerepet játszik a klímaváltozásban. A maximális energiahatékonyságra való helyes törekvésünk,
miszerint egyre vastagabb hőszigeteléssel lássuk el épületeinket, figyelmen kívül hagyja hogy milyen
anyaggal is hőszigetelünk: milyen anyagból került előállításra, mi lesz a szigetelőanyaggal az
életciklusa végén, működése alatt szabadulnak-e fel környezetszennyező anyagok a talajvízbe,
levegőbe stb. Napjaink standard épületei bizony jelentős részükben veszélyes hulladékként végzik
majd, mely a következő generációkra óriási megoldandó problémát jelent.
Az ÖKO HOME Expo konferencián Magyarországon eddig nem látott témájú előadások lesznek
hallhatóak az épületbiológiai és az ökoépítészet nemzetközi nagyágyúitól. Olyan tervezési eszköztárat
kapsz, amely nagy segítségedre lesz ökologikus projektjeid megvalósításához. A három nap
lehetőséget biztosít izgalmas kapcsolatépítésre, tartalmas szakmai beszélgetésekre is. A gyakorlati
workshopok pedig izgalmas részleteket ismerhetsz meg első kézből.
Bővebb információ és jelentkezés: www.ökohome.hu – Biztosítsd helyed erre a rendkívüli
konferenciára a limitált férőhelyek miatt.
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