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ПРЕЗ
2022 ГОДИНА
В ИЗЛОЖБЕНИТЕ ЗАЛИ НА ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР НА ПЛОЩ ОТ

8000 кв.м АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА ЩЕ ПРЕДСТАВИ:
строителни материали,
строителна химия, сухо
строителство, изолационни
системи и материали, фасадни
системи, облицовъчни материали
дограми, стъклопакети, профили,
обков, врати, системи за окачени
тавани
интериорни материали,
настилки, керамика, стъкло,
осветление
дървени конструкции, паркети,
корк, ламинати, стълби, парапети,
покривни системи
санитарно обзавеждане, бои,
мазилки и лакове, стенни и
подови финиши
вертикално планиране и
ландшафт, озеленяване, поливни
системи

соларни технологии и съоръжения,
съоръжения за басейни, алейни
настилки
съоръжения за игра и външни
спортни съоръжения, парково
и градинско осветление, огради,
перголи
ВиК системи и пречиствателни
съоръжения
Smart системи и технологии в
строителството, BIM технологии,
софтуер и хардуер, дигитални
решения за сгради
ОВиК, системи „умен дом“,
сградна автоматизация, системи
за достъп, системи за паркинг,
гаражни врати, системи за
сигурност на дома и офиса
подемни съоръжения, асансьори,
ескалатори

АТЕСТ
ЕКСПО

НА ОТКРИТИТЕ ПЛОЩИ
НА ИНТЕР ЕКСПО
ЦЕНТЪР НА ПЛОЩ ОТ
НАД 6000 кв.м за
първи път Асоциацията
на търговците на едра
строителна техника
(АТЕСТ) ще представи:
едра строителна
техника и строителна
механизация.

ЕКСПО МЕБЕЛ

През 2022 г. заедно
с АрхитектурноСтроителна седмица,
на над 3000 кв.м
ще се представи
ЕКСПОМЕБЕЛ –
специализирано
изложение за мебелната
промишленост,
интериорен дизайн и
обзавеждане.

Трите изложения под един покрив предоставят нови възможности за професионалната публика да се запознае по едно и също време
с различни компоненти на инвестиционния процес.

АКЦЕНТИ ОТ ИЗДАНИЕТО
2021 ГОДИНА
Решения за климатизацията, вентилацията и производството на ел. енергия на едно място,
интелигентни хибридни системи за отопление и охлаждане, инженеринг и изграждане на газови
съоражения и инсталации, фотоволтаичните панели и системи за окачване, системите за
рекуперация на топлина и свеж въздух, web базирана платформа за дистанционен енергиен
мониторинг;
Сградната автоматизация, взломоустойчивите гаражни секционни врати, антитерористичен
болард за контрол на достъпа при стратегически обекти, системи за пречистване на битови
отпадъчни води;
Интериорни решения: стъклените системи от последно поколение, подвижни стъклени
преградни стени и безрамкови стъклени балкони, инженерен паркет, флоат кабини, солни стаи с
халогенератор, солни бани с небулайзер, систените за окачване, фасадни и интериорни решения
от композитно дърво, решения за изграждане на пасивни сгради;
Изолиращите кофражни форми с интегрирана иновативна вложка от експандиран полистирол,
битумни хидроизолационни мембрани от ново поколение с повишена огъваемост, цялостни
решения за строителство с конструктивна дървесина, епоксидни покрития за индустрията и
бита, иновативни строителни материали за по-голяма яркост и акустични свойства, различни
материали за подови покрития като риолит;
Строителна механизация: комбиниран багер-товарач и мини багер, кампактна мобилна
платформа-подемник и други решения.
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ПРОФИЛ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
2021 ГОДИНА
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СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА
2021 ГОДИНА
ВСЯКА ГОДИНА СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА НА АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА
СЪБИРА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ БРАНША. ПРЕЗ 2021 г. АКЦЕНТ ИМАХА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:
Кръгла маса: „Сградните паспорти – ползи,
проблени, решения“ и Презентация на Ръководство
за проектиране и изпълнение на хидроизолационни
системи на сгради и съоръжения (БАИС)
Кръгла маса: качество в проектирането –
аспекти, проблеми (КИПП)
Правоспособност и образование, кой има право да
проектира инвестиционни проекти, как се промени
образованието на инженерите през последните
15 години. Технологии на проектиране, как се промени
проектирането през последните 30 години, как се
развиват новите технологии в проектирането.

Международна конференция на тема:
„Кръгова икономика. Малките и средни
предприятия в строителството в
условията на зелен и дигитален преход“
„Цифров преход и кръгова икономика –
възможности пред строителния сектор
в България“ и „Дигиталната
трансформация на строителния сектор
на България“
„Интегриране и разработване на софтуерни
решения за нуждите на строителния
сектор – перспективи и възможности.

И през 2022 г. съвместно с браншовите камари и асоциации се подготвя професионална съпътстваща
програма по важни за сектора тематики.
В семинарните зали, изложителите ще имат възможност да направят продуктови и фирмени презентации
пред професионална публика.
През 2022 г. в рамките на Архитектурно-строителна седмица в отделна секция ще се представят
инструменти за инвестиране, кредитиране и застраховене в строителството.
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ИЗЛОЖЕНИЕТО Е
ПОДКРЕПЕНО ОТ:

Камарата на архитектите в България (КАБ),
Камарата на строителите в България (КСБ),
Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране (КИПП),
Българска асоциация за изолации
в строителството (БАИС),
Асоциация на търговците на
едра строителна техника (АТЕСТ),
Българска асоциация на
фасадната индустрия (БАФИ),
Национална асоциация на
строителните предприемачи,
Български съвет за устойчиво развитие,
Национална компания индустриални зони и
Изпълнителна агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия.
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МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕ
2021:
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Всеки изложител има възможност да престави акценти на участието си, нови продукти,
технологии и услуги на дигитални платформи на изложението. Информацията се публикува в
момента на подаване от изложителя и остава активна до следващото издание на изложението.

ТРИТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ ЩЕ ДАДАТ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПУБЛИКА
ЦЯЛОСТНА ПЛАТФОРМА С РЕШЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ЕТАП НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС!

ОЧАКВАМЕ ВИ!
АРХИТЕКТУРНО
СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦА
енергоефективно, екологично и
функционално строителство

30.03-02.04.2022

АТ Е С Т Е КС П О

едрогабаритна строителна
техника и механизация

КОНТАКТИ:
Т: +359 2 9655 238
M: +359 895 515 632
Е: vvekova@iec.bg

ЕКСПОМЕБЕЛ

мебели и обзавеждане

www.buildingweek.bg
www.atest-bg.com
www.furnitureexpo.bg

