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ÖKO HOME ÖKOÉPÍTÉSZETI SZAKMAI KONFERENCIA & REGIO EARTH NEMZETKÖZI 
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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 – Gold csomag 

A Gold csomaggal max 5db támogató jelentkezhet lehet: 

 

A támogatók lehetőségeket kapnak a rendezvény weboldalán rövid bemutatkozóra, 

elérhetőséggel, logóval: www.okohomeexpo.hu mely 1 évig lesz elérhető, azt követően az 

online tudásbázisban kerül tárolásra 

 

A rendezvény weboldalán és hírleveleiben, a Gold csomagot választók logója megtalálható a 

támogatóink részben. 

 

Megjelenés az ÖKO HOME kisokos kiadványunkban (200db) mely egy nyomtatott kiadvány, 

érdekes épületbemutatókkal, technológiai leírásokkal és cégregiszterrel. Minden résztvevő 

megkapja a rendezvényen - itt max. 1 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. 

1db 15 perces bemutatkozó előadás a konferencia szüneteiben. 

1db A/4-es megjelenési lehetőség, egy az olvasók számára hasznos tartalommal bíró 

edukációs cikkel az ÖKO HOME Magazinban (digitális formában, negyedévente megjelenő).  

Kiállítási lehetőség az ÖKO HOME Expó helyszínén, 1db asztallal és 2db székkel 

Szórólap elhelyezése a résztvevőknek kiosztott ÖKO HOME táskában. 

 

A rendezvény elő – és utókommunikációjában 2db hírlevél kiküldésben bemutatkozó leírás. 

A rendezvény elő-és utókommunikációjában 2db facebook post 

 

A Gold csomagot választó támogatóink a rendezvény végét követően, megkapják az összes 

regisztrált e-mailes elérhetőségét. 

 
Gold csomag ára: 150.000 Ft + Áfa 

 

 
 

http://www.okohomeexpo.hu/

