
 

2 rendezvény – 12 válogatott nemzetközi szaktekintély – 6 gyakorlati műhelymunka 

 

ÖKO HOME ÖKOÉPÍTÉSZETI SZAKMAI KONFERENCIA & REGIO EARTH NEMZETKÖZI 

VÁLYOGÉPÍTÉSZETI FESZTIVÁL 2 rendezvény 1 belépővel. Elméleti és gyakorlati tudás & Kreditpontos 

szakmai rendezvény 

 

2022.08.19. Tengőd – Petőfi Sándor utca 137 

ÖKO HOME Expó és Konferencia - Természetes megoldások a mai építőipari kihívásokra. 

Az ÖKO HOME Expó és Konferencia, immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre, melynek 

küldetése, a legújabb ökoépítészeti trendek és technológiák hiteles bemutatása területük legnagyobb 

nemzetközi szaktekintélyeinek köszönhetően. 

A konferencia küldetése: A mai környezetterhelő építési technológiák és építőanyagokkal szemben 

megmutatni a természetes építőanyagokkal történő építésben rejlő lehetőségeket. Olyan, a 

mindennapokban is használható tudást és szempontokat adni, melyek elősegítik a legmegfelelőbb 

anyag-és techhológiaválasztást, kiemelt hangsúlyt fektetve a lakók és az épület használóinak 

egészségére.  

A természetes építőanyagok minden tekintetben képesek megfelelni a mai kor építészeti kihívásainak 

és elvárásainak, úgy hogy közben esélyt adnak a jövő generációinak arra, hogy minőségi 

környezetben élhessenek. 

 

Az ÖKO HOME Expóról néhány gondolat: 

2017-óta kerül megrendezésre, minden alkalommal 120-160 fős részvétellel, és több mint 500 fős 

új feliratkozóval, így mára 3500 regisztrált email címünk van. Saját kiadványunk az ÖKO HOME 

Magazin a jövőben negyedévente hozza el az érdeklődőknek a legújabb ökoépítészeti trendeket és 



technológiákat, különleges új projekteket mutat be.  Saját, zárt ÖKO HOME támogatói csatornánk 

van, ahol a tagok megtekinthetik az eddigi konferencia előadásait és új másoknak nyilvánosan nem 

hozzáférhető videós tartalmakat. 

 

ÖKO HOME EXPÓ kiállítói csomagajánlat Deluxe csomag – limitált kiemelt támogatói megjelenés 

Összesen 4db Deluxe fokozatú támogató lehet. 

 

• Megjelenés az www.okohomeexpo.hu weboldalakon full size banerrel, kiemelt 
támogatói megjelenés a belépőjegyeken és az összes email kommunikációban. 

 

• 2db pr cikk elhelyezése az ÖKO HOME Expo  weboldalán, melyeket hírlevélben is 
kiküldünk a rendezvény kampányában. 

 

• 2db PR cikk az ÖKO HOME tanácsadói füzetben és az ÖKO HOME digitális 
magazinban, mely negyedévente jelenik meg. 

 

• 1db roll up kihelyezés a Regio Earth nemzetközi vályogépítészeti fesztiválon és az 
ÖKO HOME standnál 2022.08.18-21-ig 

 

• A rendezvény elő-és utókommunikációjában 4db hírlevélben történő megjelenés.  
 

• 4db ingyenes belépő a rendezvényeinkre. 
 

• 1 db előadási lehetőség (20 perc) az ÖKO HOME Expón 

• Az ÖKO HOME táskán - logó és weboldal kihelyezési lehetőség.  

 
Megjelenés az ÖKO HOME tanácsadói füzetben (nyomtatott kiadvány 1000 példányban, 
és digitiálisan is elérhető a tudástárunkban), mely egy hasznos tartalmakat, 
épületbemutatókat és építési technológiákat bemutató nyomtatott kiadvány és minden 
résztvevő megkapja a rendezvényen - itt a Deluxe csomagot választók max. 2 A/4-es oldal 
terjedelemben egy olyan cikket közölhetnek le, mely szerintük a legtöbb segítséget / hasznos 
tanácsot  adja a területéről a leendő építkezőknek, beruházóknak. itt is a későbbi 
kapcsolattartás érdekében megjeleníthetőek az elérhetőségek. 
 
Információs anyagok elhelyezésének (szórólapok, ajándéktárgyak) lehetősége a résztvevők 
számára átadott ÖKO HOME táskában. 
 
A rendezvény elő-és utókommunikációjában 4db facebook poszt a rendezvény facebookos 
oldalán. Szórólapos megjelenések a 2020-as évben megrendezésre 
kerülő ÖKO HOME Expó és Road Show rendezvényeken. 6db már biztosan lesz 2020-ban.  
 
Végezetül az ÖKO HOME Expó konferencia teljes címlistáját, és email elérhetőségeket 
megkapják. 
 
Díja: 
A Deluxe kiállítói megjelenés díja:  250.000 Ft + Áfa. 

 
 

http://www.okohomeexpo.hu/

