∆ελτίο Τύπου
Το Metropolitan Expo αλλάζει τα δεδοµένα στον κλάδο των εκθεσιακών κέντρων
στην Ελλάδα.
Με υπερσύγχρονες υποδοµές, µεγάλο µέγεθος και µοντέρνα αρχιτεκτονική αισθητική το
Metropolitan Expo ανοίγει νέους δρόµους στον κλάδο των πολυχώρων εκθεσιακών και
συνεδριακών χρήσεων στην Ελλάδα.
Το µεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της χώρας µας εκτείνεται σε περισσότερα από 160.000
τ.µ. στο χώρο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος»
δηµιουργώντας νέες προοπτικές για την Ελλάδα. Οι τεχνικές προδιαγραφές του
Metropolitan Expo και οι κολοσσιαίες διαστάσεις του δίνουν τη δυνατότητα για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων υψηλών απαιτήσεων µε ευρεία απήχηση τόσο σε
επίπεδο εκθετών όσο και επισκεπτών.
Η καλυµµένη επιφάνεια των 50.000 τ.µ. και τα 3.000 τ.µ. για βοηθητικές χρήσεις
γεµίζουν µε δέος τον επισκέπτη και αντικατοπτρίζουν το µέγεθος της επένδυσης που
έκανε το Metropolitan Expo πραγµατικότητα. Αυτό που κάνει το νέο εκθεσιακό κέντρο
να ξεχωρίζει δεν είναι µόνο το εντυπωσιακό µέγεθός του αλλά και η προσεγµένη
αισθητική του που τονίζει ότι πρόκειται για ένα έργο µελετηµένο συνολικά και σε βάθος.
Στόχος ήταν η δηµιουργία ενός χώρου που θα αποτελεί πρότυπο κατασκευής, εµφάνισης
αλλά και λειτουργίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Metropolitan Expo διαθέτει τεχνολογία αιχµής µε επιδαπέδιο
σύστηµα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών παροχών που εκτείνεται σε 45.000 τ.µ.,
βιοµηχανικό δάπεδο αντοχής σηµειακού φορτίου 10 τόνων και κάλυψη όλου του κτηρίου
µε ασύρµατο Internet (Wi-Fi), ανταποκρινόµενο σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει για τη
φιλοξενία εκθέσεων ή συνεδρίων. Παράλληλα, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε από τα πρώτα
στάδια σχεδιασµού και κατασκευής του κτηρίου για τη διασφάλιση της αρµονικής
συνύπαρξης του Metropolitan Expo µε το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.
Επιπλέον, στο επίπεδο του συνεδριακού κλάδου το Metropolitan διαθέτει δύο
συνεδριακές αίθουσες δυναµικότητας 450 και 250 ατόµων µε την υποστήριξη
υπερσύγχρονης τεχνολογικής υποδοµής και άριστα εκπαιδευµένου και έµπειρου
ανθρώπινου δυναµικού.
Κάθε τοµέας λειτουργίας του από το ζήτηµα της ενεργειακής κατανάλωσης, µέχρι τη
σωστή διαχείριση των απορριµµάτων και των λυµάτων του κτηρίου έχει µελετηθεί και
προβλεφθεί έτσι ώστε να επιφέρει την ελάχιστη επιβάρυνση. Πιο συγκεκριµένα, χάρη
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του και την σωστή χρήση υλικών το κτήριο αξιοποιεί το
φυσικό φως και τη φυσική θερµοκρασία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη χρήση
κλιµατισµού-εξαερισµού οικολογικής τεχνολογίας και µη ενεργοβόρων λαµπτήρων
καθιστούν το Metropolitan Expo ένα από τα πλέον «πράσινα» κτήρια στην Ελλάδα.
Ανάλογη µελέτη και πρόβλεψη έχει γίνει για την επεξεργασία και φύλαξη των
απορριµµάτων και των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό στο Metropolitan λειτουργεί

πλήρες πρόγραµµα ανακύκλωσης που αφορά στα υλικά κατασκευών για τις ανάγκες των
εκθέσεων αλλά και των απορριµµάτων που προκύπτουν από την καθηµερινή λειτουργία,
ενώ παράλληλα λειτουργούν ειδικά µηχανήµατα και βιολογικός καθαρισµός ώστε να µην
υπάρχουν βλαβερές εκλύσεις στο περιβάλλον.
Αποτελώντας πρότυπο κατασκευής και λειτουργίας το Metropolitan Expo αναβαθµίζει
τη θέση της Ελλάδας στο διεθνή εκθεσιακό και συνεδριακό χάρτη αποτελώντας πόλο
έλξης για µεγάλα γεγονότα και εκδηλώσεις. Σε µια εποχή που η επιχειρηµατική
δραστηριότητα βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα δυσχερές οικονοµικό σκηνικό παγκοσµίως,
η δυνατότητα σωστής προβολής στο ευρύ κοινό αλλά και σε κλαδικό επίπεδο αποτελεί
πολύτιµη ευκαιρία για τους επαγγελµατίες.
Γι’ αυτό, ο στόχος του Metropolitan Expo να φιλοξενεί τις µεγαλύτερες εκθέσεις στην
Ελλάδα και να φέρει µεγάλες εκθέσεις και εκδηλώσεις διεθνούς εµβέλειας στη χώρα µας
αποτελεί σηµαντική εξέλιξη για τους Έλληνες επιχειρηµατίες. Λαµβάνοντας, παράλληλα,
υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί τη µητρόπολη της νοτιοανατολικής Ευρώπης
και των Βαλκανίων, η ύπαρξη ενός άρτιου από πλευράς υποδοµών αλλά και
τεχνογνωσίας χώρου θα λειτουργήσει καταλυτικά για την ανάπτυξη του κλάδου
εκδηλώσεων και εκθέσεων ειδικών απαιτήσεων και µεγάλου βεληνεκούς.
Έχοντας ήδη ένα γεµάτο πρόγραµµα µε σηµαντικές καθιερωµένες εκθέσεις όπως η
Mostra Rota, η Xenia, η Τρόφιµα Ποτά, οι Παρουσίες, η Metec, η Λαϊκή Τέχνη και
Τέχνηµα, η Linea Bianca, η Graphica, η Logistics, η Fetec και η Electrotec, το
Metropolitan Expo έχει κάνει δυναµικό ξεκίνηµα προσβλέποντας µε αυτοπεποίθηση σε
ένα ακόµα πιο σπουδαίο µέλλον.
Στη σύγχρονη παγκόσµια αγορά, η πρόοδος και η εξέλιξη ανήκει στις εξωστρεφείς
εταιρίες που αναζητούν την επαφή µε το κοινό, που επιδιώκουν την επικοινωνία και την
προβολή τους, που δηµιουργούν τις συνθήκες για την ανάπτυξη νέων συνεργιών. Το
Metropolitan Expo έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
δραστηριότητας ή εκδήλωσης αποτελώντας το ιδανικό πεδίο δράσης για την
επιχειρηµατική κοινότητα.

Το Metropolitan Expo σε αριθµούς:
•
7 - 12µ. καθαρό ύψος αιθουσών
•
50.000 τ.µ. συνολική καλυµµένη επιφάνεια
•
200.000 έως 400.000 επισκέπτες ετησίως
•
20 πόρτες φορτοεκφόρτωσης ανά αίθουσα
•
5 πόρτες φορτοεκφόρτωσης µεγάλων εµπορευµάτων ανά αίθουσα
•
100.000 τµ περιβάλλον χώρος
•
4.000 θέσεις στάθµευσης
•
160.000 τµ συνολική επιφάνεια

