İnşaat endüstrisinin tamamını kapsayan üç fuar bir arada
4-8 Kasım 2013 tarihleri arasında, Fransa’nın en önemli üç yapı fuarı – BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC ve IDEO BAIN –
Paris Nord Villepinte Sergi Merkezi’nde bir araya gelerek dünyanın en büyük ve en kapsamlı yapı ve mimarlık fuarını
düzenlenecek.
Etkinliğe 3000’i aşkın sergiciyle, %20’i uluslararası ve üçte biri şartname hazırlayıcısı ya da müşteri/yüklenici yetkilisi
olmak üzere, 400.000’i aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor.
daha fazla bilgi

Üç fuar için geçerli ücretsiz giriş kartınızı almak için ön kayıt yaptırın!
http://www.batimat.com adresine gidin.
Kayıt kodunu (BYIQ187) girin ve talimatları uygulayın.
Giriş kartınız e-postayla size ulaştırılacak.

İnovasyon Ödülleri
Sergicilerin %96’sı ve ziyaretçilerin %99’u katılmalarının ana nedeninin inovasyon olduğunu belirttiler. Heyecanla
beklenen ve daima büyük bir başarı ifade eden BATIMAT İnovasyon Ödülleri üç sergiyi de (BATIMAT,
INTERCLIMA+ELEC ve IDEO BAIN) kapsayacak şekilde tamamen yenilendi.
İLK KEZ 2013’te: Her salonun girişinde İnovasyon Ödüllerine aday gösterilen ve layık bulunan kişilerin sergileneceği 5
“İnovasyon Alanı” oluşturulacak.
Ödül Töreni, 4 Kasım Pazartesi günü, teknolojik inovasyon meraklısı Jérôme Bonaldi’nin sunuculuğunda
düzenlenecek. İnovasyon Ödüllerini kazananlar bu özel etkinlikte açıklanacak.
daha fazla bilgi

Uluslararası etkinlikler
5 Kasım Salı Almanya Günü
Gün boyu sürecek konferanslarda, Almanya’nın en yeni enerji verimliliğine sahip yapı projeleri hakkında tüm
sorularınızın yanıtlarına ulaşabileceksiniz.
“Mimarlık ve Kentler” Kongresi’nin bir parçası olarak, Jürgen H. Mayer veya Jürgen Engel gibi Alman mimarların

örnek projelerinin sunumlarını izleyebilecek ve Dış Isı Yalıtımı ya da ev tüketimi gibi çeşitli konularda yeni bilgiler
edinebileceksiniz.
Örnek durum incelemeleri, eğitim oturumları, sergicilerin atölyeleri, büyük ölçekli mimarlık planları ve panel
tartışmaları... Arama motorumuzu kullanarak ilgi alanlarınıza hitap eden konuşmaları bulun!
“Mimarlık ve Kentler” Kongresi’yle hafta boyunca mimarlığa yoğunlaşın
Francisco MANGADO, Kengo KUMA, Jürgen ENGEL vb. uluslararası üne sahip mimarlar 30’u aşkın çok önemli ya da
yenilik getirici mimarlık projesini tanıtacak.
“Mimarlık ve Kentler” Kongresi aynı zamanda Onur Konuğu Kent olarak Londra’ya odaklanma fırsatı da sağlayacak.
Olimpiyat Oyunlarından bir yıl sonra, bölgenin rehabilitasyonu için verilmiş olan sözler tutuldu mu? Bunlar Oyunları
sürdürülebilir kılmak açısından başarılı oldu mu?
Kongre’de daha genel olarak Londra’nın gelişimine de odaklanılacak; katılımcılar, kentin mevcut ve müstakbel simge
mimarlık projelerinden bazılarının arkasındaki mimarları dinleme fırsatını bulacaklar.
Kuzey Afrika’ya Odaklanma, 4 Kasım Pazartesi ve 5 Kasım Salı
Cezayir, Fas ve Tunus, ziyaretçi sayıları açısından ilk 10’da yer alıyor. Bu üç ülke Avrupalı tedarikçiler açısından önemli
bir pazar potansiyeli sunuyor ve 2013’te pazarlarının sunduğu fırsatları tanıtacaklar.

